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 الفصل األول

 

خلفيـة البحـث 
 

 

 

 

 

 

إن الفنون التشكيلية لها طبيعة خاصة فهي وسيلة التعبير المتميزة التي لها دالالتها الخاصة،      

وقد عبر اإلنسان البدائي بالرموز على .حيث تحمل من الدالالت والمعاني ما يعجز التعبير عنة

من أقدم الوسائل التي لجأ إليها اإلنسان البدائي فالرمز يعد . باللفظجدران الكهوف قبل أن يعبر 

. للتعبير الفني، عند شعوره بالحاجة إلى وصف انفعاالته وآماله ومعتقداته وحبة لالستمتاع بالجمال

ومثلما ينقل اإلنسان أفكاره لآلخرين باستخدام لغة الكالم والرمز واإلشارات فانه كذالك ينقل 

. نانفعاالته وعواطفه عن طريق الف
 

تمثل الرموز وما تحتويه من أفكار ومعان، الركائز التي يعتمد عليها االتصال والتفاعل     

ولعل رموز الفن البدائي مازالت ترى على جدران الكهوف، قد تكون أول الطرق الغير . اإلنساني

ين فصور اإلنسان البدائي الحيوانات المفترسة والوحوش والصياد". تقليدية للتصوير ألجداري

 "(وسهامهم وعبر عنها بالخط المتعرج والحلزوني واألشكال المحرفة والهندسية في مربعات ونقط

فهو يتمتع بغريزه تدفعه إلنتاج شيء يعادل عواطفه أو يرمز إليها )" ۱۷۱ص،م۱۹۹٤ايلينك 

) ۳٤ص، م۱۹۹۷عطية  (".ويتسم بالثبات والجمال
 

أثراء لغته الرمزية سواء كان   باإلضافة أو الحذف  تمتع بمقدره كبيرة في"أما الفنان المصري     

فأحب حياته الدنيوية وأراد "وذلك وفقا لعقيدته الدينية،  )٥٦٦ص،م۱۹۹۹قاعود  (."أو التحريف 

فالتعبير الفني من وسائل الرمز عند اإلنسان بل لعل الرموز الفنية من  ،أن ينقلها معه إلى اَخرته

اإلنسان وعلى حضارته ولذا فان العالم الذي يعيشه اإلنسان ماهو إال ابلغ الرموز داللة على نفسيه 

جمال  (."شبكة من الرموز فاللغة والعلم والفن واألساطير كلها رموز تعبر عن حقيقته وذاتيته

، فمثال على ذلك الفنان المصري الذي عبر عن مكنوناته ومعتقداته في عالم )۹٦ص،م۱۹۸۹الدين
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يتضح من رموز الكتابة الهيروغليفية وأزهار اللوتس ونبات البردي " األرواح أو اآللهة وذلك

) ۳۷ ص،م۲۰۰۳عطية،".(المرسوم على جدران المعابد 

 

ونالحظ البعد عن تصوير الكائنات الحية في الفن اإلسالمي جعلته يتجه نحو التجريد الذي جعل     

ة للحرف العربي كرمز تشكيلي جاءت القيمة التشكيلي"له رموزه الخاصة التي يتميز بها حيث 

منطلق في الفن اإلسالمي في كونه عنصرا هاما من عناصر العمل الفني فقد كان يمثل فنا نابعا من 

 م۱۹۸۹جمال الدين،.(  "البيئة والزمان والمكان مؤكدا عراقة حضارتنا واستمرارها عبر التاريخ

 ) ۹۳ص،

 

لكنه على صله بالواقع تحمل الكثير من المعاني بأن الفن رموز مجردة و"وبذلك يمكننا القول     

 )۲۷ص،م۱۹۷٥خميس ".(واألحاسيس واألفكار
 

وتتميز الرموز الفنية فضال عما تقدم عن سائر الرموز األخرى بأن لها قدره على أمتاع النفس     

غير إن هناك فرقا واضحا بين رموز وأخرى ، وبين "،البشرية لما فيها من عنصر جمالي محسوس

الرموز وهو فرق راجع لنوع  غير مثقف لنفس هذه ؤية شخص مثقف لرموز معينة ورؤية آخرر

 )۷۲ص،م۱۹٥٦البسيوني".(خبرات الرائي
 

من أكثر المؤيدين للقول "  Suzane Langerالنجرسوزان " فالفن كالغة رمزية حيث تعتبر    

:  هو إال رموز تشكيلية ذات معنى وتقول بأن الفن ما

ة الفن في التعبير عن بعض المعاني العميقة بطريقة رمزية تأتي بأي تنحصر مهم" 

وسيلة أخرى من وسائل التعبير ولذا فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا تعبيرات 

 )۱۱ص، م۱۹۹۸الخير أبو".(وتحيطنا علما بحقيقة ذاته
 

 Salvadorلفادور دالي س" أشتهرو برموزهم الخاصة ومنهمناك الكثير من الفنـانين الذين فه    

Dali " ۱۹۰٤_۱۹۸۹ استمد تعبيراته من الرمزية وتحليل األحالم في أعماله التي قد تبدوا  الذي

ولم يكن ،ريالي مستمد من الخيال واألحالمغريبة وكريهة في بعض األحيان ، بأنها ذات طابع س

م وأعماله ۱۹۸۳_ مJoan Miro "۱۸۹۳"خوان ميرو "دالي وحده الذي تناول الرمز بل أيضا 

يغلب عليه الطابع  حيثالمبتكرة البعيدة عن الواقع وغريبة وذات لغة رمزيه  ويبدو ذلك 

) ۳٤ص،م۱۹۹٤البسيوني.(الهندسي
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، تختلف عن رمزية عدد كبير من Paul Kle"  ۱۸۷۹  _۱۹٤۰بول كلي " تجد أن رمزية     

 نتج عوالمه منالمنظر الواقعي وأ مـاثل معالفنانين المعاصرين له، فهو قطع ما يربط الفن ببعض الت

تجمع أعداد متنوعة من الرموز البسيطة   حيث أنظمة اللون واإليقاع وتقسيم الفراغ والمساحة،

تأثر كلي بالنقوش ذات الطابع العربي واستفاد من الزخارف "ولقد ،المستوحاة من األشكال البدائية

 حدأا األشياء بأصلة لم يسبقه إليها إن رموز كلي تكشف لنف". في األعمال الخزفية والسجاجيد اليدوية

http::\\www.albayan.co.ae\albayan\culture\2001  \issue70\thaskeel\1.htm.pp1 
                                             

لمسلمين ، فالهالل رمز لمن خالل نوع الرموز عن غيرهاحضارة  نستطيع أن نميزونالحظ أننا       

فبعضها  "وإعالء كلمة الحق، والسنبلة رمز للخير، اللون األسود رمز للحزن وللتحديد والوضوح،

المتعاكسة وجدت  لنا الثقافة التي يعيش فيها المجتمع، فمثال المثلثات طويلة، وتعكسلها استمرارية 

وتعد )  ۳۷ص،م۲۰۰۳عطية.("عودية القديمةفي عند أهل ثمود،وكذالك في البيوت الشعبية الس

في التاريخ من أقدم اآلثار وأشهرها وأعظمها عبرة  التي يطلق عليها اسم الحجر قديماً  مدائن صالح

بالرموز وهي غنية ) ۳٥ص،هـ۱٤۲۰أسكوبي "(كم شمال شرقي العال۲۲تقع على بعد  "وهي

غرب أهم المواقع األثرية شمال "تعتبر من  "تيماء"منطقة كذلك و جدرانها،على  المرسومة

في ذلك  الجزيرة العربية حيث تعد نقوشها الباقية إلى وقتنا الحاضر بمثابة صحف األمم

   )٦۸ص،هـ۱٤۲۰الراشد.("الزمان
 

ندرة في استخدام الرموز  بهايوجد يالحظ إن كثير من الدارسات بكلية التربية الفنية  اولذ      

ووظيفية وما يتطلبه منها بناحية جمالية وعدم االستفادة مجرد رموز فقط  على أنها والتعامل معها

. ذلك من توظيف هذه الرموز بصورة مبتكرة معاصرة
 

  :مشكلة البحث
وسوف تتناولها الدارسة بالشرح والتحليل للكشف عن رؤية تجريبية معاصره وذلك من خالل 

: مشكلة البحث حيث تتحدد في التساؤل اآلتي

صياغات إلبداع  ية بالمملكة العربية السعودية يثري الرؤية التجريبيةالرموز التشكيل هل تحليل ∗

 ؟في التصويرالتشكيلية المعاصرة 

  

  :فروض البحث
قد يثري  ودية تعد مدخالً إبداعياً جديداً إن تحليل الرموز التشكيلية بالمملكة العربية السع -۱

. في التصوير الصياغات التشكيلية المعاصرة
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العربية في  الهويةة العربية السعودية على تأكيد ملكدة من الرموز التراثية بالميمكن االستفا -۲

. مجال التصوير برؤية معاصرة
  

  :أهداف البحث
 

. التعرف على الحضارات المتعددة من خالل أشكال الرموز المختلفة -۱

. ربط الرموز التشكيلية في الماضي بالحاضر برؤية جديدة معاصره -۲

. لى أهم الفنانين الذين تناولوا الرمز في أعمال تشكيلية معاصرهالتعرف ع -۳

 تيماء ومنطقة جنوب غرب تيماء"رم "االستفادة من الرموز التشكيلية في مدائن صالح ومنطقة  -٤

 .إلبداع رؤية تجريبية معاصرهومنطقة حائل ومنطقة نجران  ومنطقة الجوف
 

  :أهمية البحث
 

. موز من الحضارات المختلفةفتح المجال الستلهام الر -۱

. االستفادة بدراسة األعمال الفنية للفنانين الذين تناولوا الرموز في أنتاجهم الفني -۲

. االستفادة من دراسة البيئة المحلية والتأكيد على الهوية السعودية -۳

  لتصبح  يسهم هذا البحث في إثراء خبرات الطالبات بحلول تشكيلية متعددة مستوحاة من الرموز -٤

    .منطلقا إلثراء الفكر اإلبتكاري لديهن
                       

 :-حدود البحث
تناولت الدارسة التسلسل التاريخي للرموز عبر الحضارات  .۱

داخل  مناطق متميزة بالرموز ةعد وركزت على )اإلسالمي/المصري/البدائي(المختلفة

. المملكة العربية السعودية

. المعاصرين من خالل أنتاجهم الفني ناولها الفنانين موز التي ترتحليل ال .۲

تهدف لتوظيف  أعمال فنية في الرموز التشكيلية تقوم الدارسة بإجراء تجربة ذاتية إلنتاج .۳

. هذه الرموز في مجال التصوير
 

  :منهج البحث
 :وذلك يمكن من خالل التصور التالي،والتجريبي  تتبع الدارسة المنهج الوصفي التحليلي

: ال اإلطار النظريأو
. موز عبر الحضارات المختلفةرالتعرف على ال -۱
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. التعرف على الرموز التشكيلية في البيئة المحلية -۲

تحليل مختارات من أعمال الفنانين في التصوير المعاصر الستخالص أهم الرؤى والصياغات  -۳

. التشكيلية من خالل الرمز

. قيم فنية جماليةالتوصل إلى رموز إلنتاج أعمال ذات  -٤
 

  :ثانيا اإلطار العملي
. االستفادة من الرموز التشكيلية المختلفة في الحضارات -۱

تعتمد في  المعاصر تقوم الدارسة بإجراء تجربة ذاتية إلنتاج أعمال فنية في مجال التصوير -۲

  .البحثتكوينها على استخالص رؤى للرموز بما يحقق أهداف 

     التجريدالتكبير، التصغير، التحوير، التحليل،(داخل اآلتية المح من خالل ضك يتوذل -۳

). التراكب، االختزال
 

   :مصطلحات البحث
 

 : Symbolizm الرمزية
 

مذهب في األدب عن المعاني والفن ظهر في ، هي الطريقة الرمزية:"المقصود بالرمزية في اللغة   

ليدع للمتذوق نصيباً في تكميل الصورة أو ، واإلحياءالشعر أوالً يقول بالتعبير عن المعاني بالرموز 

 )۳۷۲المعجم البسيط،".(بما يضيف إليه من توليد خيالة، تقوية العاطفة
 

إن الرمز قدره حتمية يتميز بها اإلنسان ال الحيوان كمعادل حسي لمدرك : "تعريف آخر للرمز

ر والوجدان بما يفرضه من تصوير ويتميز عن العالمة في كونه مثيرا لمعان مرتبطة بالمشاع، كلي

لموضوعه المجهول نسبيا وذلك ال عن طريق المشابهة الواضحة لألشياء بل عن طريق ما يتصل 

 ) ۱۱ص،هـ۱۳۹۱ النشار".(به من ارتباطات
 

، إن الرمز الفني ينبغي أن يتضمن معنى مرتبطا باألحاسيس والوجدان:"تعريف آخر للرمز    

ليصبح واقعا مستقالً بذاته بعد أن يستخلص ، محقفاً في صوره أو شكلعلى أن يكون ذلك المعنى 

. )۲۱هـ،ص ۱۳۹۱النشار(  "من الفكرة أو الواقع أو المجهول وذلك في خالصة مركزه لألفكار

                                                                 

كان  إذا إالالتعبيرية  قوته إليصال تعبيرهان في الفن يستخدمهكل رمز  أنويقول محمود البسيوني    

يعبر الرحلة  أنخرج رمزا خاويا سطحيا فالبد  وإالمحمال بتجربة طويلة في ماضي الفنان، 
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كان  إذاالتعبير كما تنطفئ الرمزية  وينطفئيتفجر بالمعاني وينقلها للناس،  تجعلهالرمزية التي 

ففي الرمزية  ،تجربة تحملها في طياتها  مة بسيطة المجرد عال أو خاللهتسع من  ةبال قوالرمز 

 اإلشعاعتعقد، فالرمزية تستقر في  أو كيانهالعبرة بتحميل الشكل مضمون الخبرة مهما بسط 

) ۱۱٤،م۱۹۹٤البسيوني .(ئا خارجا هنةوليس شي ودمهالمتضمن الذي هو طبيعة الرمز ومن لحمة 

 

: النقوش

 أولسطوح التي يعالجها الفنان سواء كانت سطوحاً حجرية هي النقوش المحفورة في داخل ا   

 )۲۷۱ص،م۱۹۸٤الشال.( في السطوح غائرةغيرها وتصبح النقوش  أومعدنية  أوخشبية 

 

: تعريف آخر للنقوش 
كلمة نقش هي من أصل الرقش التي تعني زخرف الشئ أي قام بزخرفته باستخدام بعض      

. األدوات والمهارات الخاصة 

 

وفيها تلعب  أيضا ههو تحقيق رؤية خاصة ب اإلبداع، وان هالخاصة ب رموزهفنان أن لكل  إذاً   

الخاصة الفريدة يظهر عليها طابع الفنان  أوالشخصية  هذه، وان  وأساسياالرمزية دورا هاما 

يشير استجابة قوية بين  إن أرادهو  إن مخيلتهتكشف عن مدى خصوبة  أنهاالخاص بوضوح كما 

ومع ذلك فال يمكن لهذه الرمزية أن تكون خاصة بكل معاني الكلمة وإال عجز اإلنسان ، جمهوره

عن إدراكها ، وبالتالي يتالشى تأثير العمل اإلبداعي في المجتمع، فالبد أن يكون هناك قدر كاف من 

التواصل بين الفنان والجمهور حتى يتم إدراك بعض من رؤى الفنان، وحتى يمكن لهذه الرؤية أن 

يقال عن خصوصية  فعلى الرغم من كل ما. ثير رد فعل عاطفيا وذهنيا بل جماليا في المجتمعت

الرؤية الخاصة وكذلك خصوصية الرموز الخاصة فالبد من أن تكون قادرة على التوصل بحيث 

يحدث في حقيقة األمر لكل االبدعات الفنية الرائعة  وهذا هو ما. تصبح نوعا من الرمزية العامة 

 .تكشف عن درجة عالية من الرمزية الخاصة المنفردة والمتفردة لكل فنان يمارس فنهالتي 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

اململكة العربية السعودية                 
التعليم العالي وزارة                   

جامعة الملك عبد العزيز                 
وكالة الجامعة للفروع                  

جدة بة كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفني  
فرع كليات البنات                    

 
 
 

تحليل الرموز التشكيلية في المملكة العربية السعودية كمنطلق 
تجريبي إلبداع رؤية معاصره في التصوير 

 
 

 
 

رسالة مقدمة إلى قسم التربية الفنية ضمن متطلبات الحصول على 
درجة الماجستير في التربية الفنية تخصص رسم وتصوير 

 
 
 دادإع

عبد هللا عبد الحفيظ الجحدلي بنت عفاف 
 

 
 

إشراف 
 

يوسف  علي عال احمد/د.أ
الرسم والتصوير  ورئيس قسمأستاذ 

القاهرة ، جامعة حلوان،التربية الفنية  بكلية  
 
 

 
 

 
 كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية 

  جامعة الملك عبد العزيز
 المملكة العربية السعودية جدة -

) ۱۳(م۲۰۰۹اكتوبر هـ -۱٤۳۰شوال
 
 
 
 
 



 
 

 
اململكة العربية السعودية                 

التعليم العالي وزارة                   
جامعة الملك عبد العزيز                 
وكالة الجامعة للفروع                  

جدة بكلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية   
فرع كليات البنات                    

 
 

إعداد 
  

عبد هللا عبد الحفيظ الجحدلي بنت عفاف 
 

لجنة المناقشة 
 
 التوقيع                التاريخ                                                                                 

 
 ..……………      …………              عثمان ادل محمد ثروتع /المشاركاألستاذ  

)   ممتحن خارجي (       
، بقسم التربيةالرسم والتصوير   أستاذ مشارك

 بجامعة الملك سعود بالرياض كلية التربية 
 
 
 ..……………      …………                      يابدصفاء علي فهمي  /األستاذ الدكتور 

   )ممتحن داخلي(       
ة في كلية  أستاذ الرسم والتصوير قسم التربي

التصاميم والفنون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة                                                              
 
 
 

 ..……………      …………                         يوسف يعال احمد عل/ األستاذ الدكتور 
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المستخلص 
 

 : عنوان الرسالة
 

 تحليل الرموز التشكيلية في المملكة العربية السعودية كمنطلق تجريبي (
) إلبداع رؤية معاصره في التصوير

  
 

ظ الجحدلي عبد هللا عبد الحفيبنت عفاف / رسالة ماجستير مقدمة من الدارسة
  

 :فصول مقسمة كاآلتي  ستة وتتكون الرسالة من 
 

فروض  أهداف البحث – أهمية البحث – مشكلة البحث –(وتشمل  خلفية البحث:الفصل األول 
 )مصطلحات البحث  البحث حدود البحث –

 
ة بالرمز بمفهوممرتبطة  كالدراسات .طة بصميم البحث بويتناول الدراسات المرت: الفصل الثاني 

بالرمز دراسات مرتبطة  ه وبالرمز عبر الحضارات القديمة ومصادردراسات مرتبطة ومعانية و

التراث السعودي واهم دراسات عامة في و في العصر الحديث من خالل االتجاهات الفنية الحديثة

 .رموزه في مناطق المملكة العربية السعودية
  

 

المدرسة الرمزية والحضارات المختلفة عبر  الرمز بعنوانويشمل على مقدمة : الفصل الثالث 

 و أنواع الرمزيةو و بعض أراء بعض الفالسفة والعلماء عن الرمز و الرمز الفني نشأتها وتطورها

مقارنة بين خصائص األشكال و  مقارنة بين الرموز اللفظية والرموز التشكيليةو أساليب الرمزية

الرمز في و الرمز في الفن المصري القديمو البدائيالزخرفية والرموز الزخرفية  الرمز في الفن 

تطور مفهوم الرمزية في التحليل  و مفهوم الرمزية وعالقة بعض المفاهيم األخرىو الفن اإلسالمي

. الفنانين الرمزيين و الرمزية في الفن الحديثو فلسفة الرمز و الرمز واألسطورةو النفسي
 

الرموز والنقوش باألماكن األثرية في المملكة العربية  لتحليلويتناول المقدمة : الفصل الرابع 

التي تتواجد بها النقوش العرض التاريخي  األماكن المناطق ووالنقوش  أنواع: وثانياالسعودية 

 . للمناطق وتحليل لمختارات من الرموز والنقوش بالمملكة العربية السعودية
   

 داخل ومضامين التجربة ونتيجة التجربةوم وأهدف وأهميةمقدمة ويشمل ال :الفصل الخامس 
. ارب الشخصية للدارسةوالتج

 
المراجع بالغة االنجليزية و المراجع باللغة العربية و  النتائج والتوصياتويشمل  :الفصل السادس 

 .يزيةملخص البحث باللغة االنجلو ملخص البحث باللغة العربية و
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 الفصل الثاني -۲
 

 الدراسات المرتبطة
   
 
 
 
 
 

من الدراسات والبحوث العلمية التي ارتبطت  على عدد تمكنت الدارسة من االطالع      

، وتمكنت من تقسيم وتصنيف التي دعمت الدراسة الحاليةعدة زوايا بموضوع البحث من 

 : مجموعات أربعالدراسات المرتبطة بالبحث إلى 

 
 

     بالرمز بمفهومة ومعانية  مرتبطة  دراسات :أوال
 

"    الفن وعالم الرمز "م،بعنوان  ۱۹۹۳،  محسن محمد عطيةدراسة ) ۱( 
 

الكاتب في مقدمته المكونات األساسية التي تشمل على نفسانية الفن في ثالثة عمليات هي  ذكر     

بيعة من حوله بشكل مميز وإن اإلنسان المبدع قادر على إدراك الط، التأمل واإلبداع واألداء

وإن من أهداف الفن المعاصر والتربية الفنية هي ممارسة الفن الذي ينحصر ، وحساسية مرهفه

، في ابتداع الصور واألشكال الجميلة التي يمكن أن تصاغ باستخدام أساليب االستعارة والرموز

 . بول كلي، ميرو، دور داليسلفا، ذكر بعض الفنانين تناولوا الرمز في أعمالهم أمثال بيكاسووقد 

 

بينما يتركز االهتمام في ، تناول الكاتب الرمزية عند الفنانين المعاصرين ومذاهبهمكما     

 .الدراسة الحالية على تحليل إلعمال الفنانين للوصول إلى توظيف الرموز بطريقة مبتكرة
 

جاهات الرمزية في الفن الحديث الدراسة في التعرف على االت هذهوتستفيد الدراسة الحالية من     

من  تميزت به الرمزيين والتعرف على الرمزية في القرن العشرين وما الفنانين وأشهر

في القرن  تطورتخصوصية والعوامل التي ساعدت على استخدام الرمز في العصر الحديث و 

خاصة وكيف الفني بصفة  االتجاهالعشرين والتسلسل التاريخي لهذا التطور عبر دراسة لهذا 

. تمكن الفنان من استخدام الرمز في مجال الرسم والتصوير 
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 دراسة مقارنة بين الرمزية في التصوير "،بعنوان ۱۹۷۲، الرحمن النشار دراسة عبد) ۲(

 "ورسوم األطفال
       

    وأهميتهافي التصوير  كاتجاهوتتناول هذه الدراسة عن التعبير الرمزي في التصوير الحديث     

وقد ضمن الفنان عمله ، هي التعبير عن الواقع الداخلي والخبرة الوجدانية بأسلوب رمزيفلفنان ل

األول اهتم ، حيث قسم المهتمين بعالم الجمال إلى ثالثة مذاهب، الفني رموزا ومعاني رمزية

امن الالشعور الدفين ومصادر عبر عن الفكر الغامض والمجهول و كوبالتعبير الرمزي الذي ي

وفريق أخر وقف موقفاً مناهضاً وفضلوا أن يتجه الفنان في إبداعه لتحقيق الواقع في ، األحالم

 .وفريق ثالث عارض أي ارتباط بين التمثيل الرمزي واإلبداع، إشكال واضحة ورموز مقروءة
  

 إلىالرمز والتعبير الرمزي في التعبير التصويري وتهدف  أهمية أيضاوتناولت الدراسة      

 بياألسالواقتراح  األطفالكشف عن القيمة الفنية والجمالية لهذا الجانب الرمزي في فنون ال

المناسبة لرعاية وعناية بهذا الرمز الطفولي مع تقديم تصنيف لالتجاهات الرمزية للفنانيين 

. والطفل 
 

تعرضت تلك الدراسة لتعريف الرمز ومفهوم الرمز الفني والرمزية عبر العصور كما     

وتناول كل من الجانب الجمالي والسيكلوجي للرمز والرمزية وتناول  أيضا تحليل ، المختلفة

بينما تركز الدراسة الحالية بصفة أساسية على ، ألعمال الفنانين التي تتسم بالطابع الرمزي

 .اكتشاف القيم الجمالية للرموز التشكيلية واالستفادة منها إلبداع رؤية معاصره
 

 بالرمز عبر الحضارات القديمة ومصادرةت مرتبطة دراسا :ثانيا

 

القيم الجمالية في الفن البدائي وعالقتها " بعنوان  م،۱۹۹۷دراسة اشرف السيد العويلي ،) ۳(

 "   بالتصوير المعاصر كمدخل لتدريس التصوير

    

هذا  تأثيرى الدراسة عن مفهوم الفن البدائي ومقوماته التاريخية والعقائدية ومد هذهوتتناول    

طريقة الفنان البدائي في التعبير عن احتياجاته النفسية ، الفن على الفنانين المعاصرين مثل بيكاسو

ويهدف البحث إلى ، وذلك عن طريق الرموز واعتماده عليها في االتصال والتفاعل اإلنساني

التشكيلية التي يمر بها  تحديد القيم الجمالية في الفن البدائي ودراسة العمليات اإلبداعية والحلول

   .الفنان المعاصر عند استلهامه للفن البدائي في مجال التصوير
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تستفيد الدارسة من هذا البحث في كونه يتخذ من الحضارات المختلفة مصدراً أساسياً و   

 .الستلهام الرموز إلنتاج أعمال فنية كمدخل لتدريس التصوير
 

 شكل الرمزي في التصوير المصري المعاصر وال" ، ۱۹۹٤،  أباظةدراسة عصمت  )٤(

 "بفنون التراث المحلي واثر ذلك على تدريس التصوير بكلية التربية الفنية ارتباطه
 

كما تعرضت الدراسة لتحليل  إليهالرموز المصرية القديمة وما ترمز  أهمتناول البحث     

بها الحضارة المصرية ت تي مرلا بعض من المناطقالرسوم في التصوير المصري القديم في 

الشكل الرمزي في التصوير  إلىالقديمة واهم سمات الرسوم التصويرية وتطرقت الدراسة 

كالفنان محمود سعيد  المعاصرينالمصريين  الفنانينابرز  ألعمالالمصري المعاصر وتحليل 

وحاتهم وعبدالهادي الجزار وحامد ندا في محاولة الداللة على رموزهم الفنية التي ميزت ل

 أهموشملت الدراسة على ،الفنانينلوحات هؤالء  تناولته مع تحليل لوني ورمزي لكل ما وأعمالهم

  .الدراسة  إليهاالنتائج والتوصيات التي توصلت 
 

 ومن ،تحليل الرسوم في التصوير المصري القديممن كيفية تستفيد الدارسة من هذا البحث و  

لمعاصر وتحليل ألعمال ابرز الفنانين المصريين الشكل الرمزي في التصوير المصري ا

مع تحليل لوني ورمزي لكل ما تناولته   رموزهم الفنية التي ميزت لوحاتهم و ،المعاصرين

. لوحات هؤالء الفنانين

 

الرموز المصرية في الرسوم المتحركة كمدخل "م، ۲۰۰۳،  حجابمنير إيناس دراسة ) ٥(

" طفالاأللتنمية التعبير الفني في رسوم 

بعض  أراءوالرسوم المتحركة وبعض من  األطفالتطرقت الدراسة حول التعبير الفني لرسوم     

المصري وخاصة في  اإلنسانالرمز في حياة  وأهميةالفالسفة والعلماء عن الرمز والرمز الفني 

 نساناإلالرمز ببيئة  تأثروالفن الشعبي ومدى  اإلسالميالفن المصري القديم والرمز في الفن 

الرسوم  أفالمعند تقيم  مراعاتهيجب  المصري كما تناولت الدراسة معنى الرسوم المتحركة وما

في التنشئة االجتماعية والتطرق للرمز  اإلعالموسائل  تعرضه ما تأثرومدى  لألطفالالمتحركة 

على التعبير  الثقافة تأثيركلغة تعبيرية والرمز في التعبير الفني للطفل ومدى  األطفالفي فنون 

. على التعبير الفني للطفل  تأثيرهاالفني للطفل والثقافة البصرية ومدى 
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من أراء بعض الفالسفة والعلماء عن الرمز والرمز الفني تستفيد الدارسة من هذا البحث و    

وأهمية الرمز في حياة اإلنسان المصري وخاصة في الفن المصري القديم والرمز في الفن 

اإلسالمي 

 
 

بالرمز في العصر الحديث من خالل االتجاهات الفنية الحديثة دراسات مرتبطة : ثالثا  
 

اتجاهات التصوير السريالي المصري في القرن "،بعنوان۱۹۸۲دراسة صابر عكاشة،) ٦(

 "العشرين 
 

واتجاهات  وسماته مالمحهفي الغرب واهم   السريالي االتجاهحيث تناول الباحث مفهوم      

الغربي ثم التطور التاريخي للسريالية في مصر وقام بتصنيف اتجاهات التصوير  التصوير

على اخذ بصمات  أساسهاالسريالي مثل طرق اللصق وتوليف الخامات والتقنيات التي تعتمد في 

. الجاهزة وتوظيفها توظيفا مبتكرا األشكالوالخامات واستخدام  األسطح

 

 التأكيدالتصنيفات التي قدمها للفن السريالي مع  هذهلية في الدراسة الحا هذهالدراسة من وستفيد  

  .وفق فلسفة السريالية  الفنانين تناولهفي السريالية وكيف  رمزعلى ال
 

 "في الطرق للرمزية"، بعنوان ۱۹۸۱دراسة لوسي المي، ) ۷(
 

يح حيث قامت الباحثة في دراسة مستفيضة للرموز في الفن المصري القديم ومحاولة توض   

كبيرة لتوضيح معاني تلك الرموز  بإعدادالرمزية المستخدمة كرموز جاءت  هذهجذور 

 .والتصويرمستخدمة في مجال الرسم  أشكالومدلوالتها واعتبارها 
 

الدراسة البحث الحالي في معرفة مدى ارتباط الشكل الرمزي في الفن المصري  هذهوستفيد    

 .القديم ومصادر استلهام الرموز منة
 

 "الحوار البصري"، ۱۹۸۰دراسة نوثان نوبلر،) ۸(
 

حيث قدم الكاتب في كتابة تحليال جماليا لمفهوم الرمز في التراث وفي الفن المعاصر والشك     

ان الفنان الذي قام " نوبلر"ويقول محاوالت ربطة بين الرمز كشكل بنائي في العمل الفني  أن

كان جزء من التقاليد التي وجدت قبلة واستمرت بعده بعمل تكوين الرسوم الجدارية في المقابر 
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ولم يتغير لمئات السنين فيما بعد من حيث الخامات ، الرموز التي استخدمت في التمثيل األشكال 

. اآلدمية وحتى الموضوعات ذاتها لم تتغير

 .وفق هذا المفهوم  األعمالفي طريقة تحليل وتستفيد الدراسة من هذه الدراسة 

    
 

التراث السعودي واهم رموزه في مناطق المملكة العربية السعودية دراسات عامة في : ارابع
 

جنوب غرب )رم(دراسة تحليلية مقارنة لنقوش من منطقة:"، ۱٤۲۰خالد االسكوبي ،) ۹( 

   "تيماء

المناطق بالمملكة العربية السعودية التي  ألهمتناولت الدراسة بالتنقيب والبحث والدراسة       

النقوش منطقة تدعى رام في  ومقارنةتحليل  إلىالدراسة  هذهتوي على رموز وتركزت تح

التحليالت بالصور  هذهالرموز وتدعيم  لهذهوالدالالت  األثريةالجنوب الغربي لمنطقة تيما 

في مجال الرموز في المملكة  أهميته والوثائق التفصيلية لمنطقة رام وتحديد موقعها الجغرافي و

 .لسعوديةالعربية ا
 

التي تدعي تيما  األثريةالمنطقة  هذهالدراسة في التعرف على  هذهوتستفيد الدراسة من    

وكيفية  وتحليل النقوش والوقوف على الرموز التي عثر عليها في المنطقة والتعرف على رموزها

عتبارها التي تتناولها الدارسة في لوحاتها بااستخدامها كمدخل تجريبي قد يثري مجال الرموز 

 .للمملكة العربية السعودية  الحضاريمصدر مهم من مصادر التراث 

 
 "مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية":"، هـ۱٤۲۰سعد الراشد،) ۱۰(
 

 حضارةالتاريخية عبر  اآلثاروابرز  أهمالدراسة مقدمة تاريخية موثقة عن  هذهتناولت      

في  أهميتها السعوديين بشكل خاص وينضب  مصدر الالمملكة العربية السعودية واعتبارها 

الكبرى في استفادة وتعايش الفنان  األهمية من له اآلثارمجال الرسم والتصوير الن التعرف على 

المحلية  واآلثارالتي تميز التراث  األصالة إلىكنوزها للتوصل  إخراجالمحلية ومحاولة  بيئتهمع 

 .األرضفنان على وجهة  ألي

 

واألماكن  آثار المملكة العربية السعوديةتفيد الدراسة من هذه الدراسة في التعرف على وتس    

 إلىكنوزها للتوصل  إخراجالمحلية ومحاولة ت بها البيئة التي تميزو التي توجد بها هذه النقوش

 .األصالة
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 "سعودية نقوش قارا الثمودية بمنطقة الجوف بالمملكة العربية ال" ،هـ۱٤۲۱سليمان الذيب،) ۱۱(
 

الدراسة على تسجيل واقعي لحضارة قوم النبي ثمود علية السالم في احد مناطق  هذهاعتمدت     

وهي منطقة قار الثمودية بالجوف واعتبار النقوش  أالوالتراث القديم  باآلثارالمملكة التي تزخر 

نقوش التي وجدت ال أقدمالتي وجدت في الكتل الصخرية غاية في الروعة والجمال باعتبارها من 

التسجيل والتوثيق والنقوش بعد تحليل لمعانيها  هذهبالمملكة العربية السعودية حيث تدعم 

التاريخي الذي يفيد الباحثين ودارسي الفن باعتبارها مصدر مهم من مصادر البحث عن الرموز 

. الدراسة وتدعم الجانب النظري والعملي على حد سوا  هذهالتي قد تفيد 

 

الكتل الصخرية  ومعرفة  معانيها والتسجيل والتوثيق  النقوش في من تحليلالدارسة  وتستفيد

 .للرموز باعتبارها مصدر مهم من مصادر البحث عن النقوشالتاريخي 

 
 "الحلقة المفقودة في سلسلة الحضارات القديمة للجزيرة العربية"، م۲۰۰۲على سكيف،)۱۲(

 
 أقدمالجزيرة العربية منذ  هاتشهدالتي  الحضاراتمن  الدراسة سلسلة متصلة هذهتتناول       

من خالل تسجيلها ونقشها على الصخور  الحضارات هذهحفظ  اإلنسانالعصور وكيف استطاع 

والتعرف على هذه الحضارات والوقوف على أساليب الحياة التي والمباني التي شيدها والقبور 

ة واالجتماعية التي مر بها عبر العصور المختلفة عاشها اإلنسان في هذه المنطقة واألحداث الديني

واعتبارها من المصادر الهامة في التوصل إلى رموز في جميع أنحاء الجزيرة العربية باختالف 

 .لهجاتها وديانتها والمبادئ التي اعتنقها اإلنسان عبر هذه الحضارات القديمة
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 الثالثالفصل 
الحضارات المختلفة  عبر الرمز

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 أسلوبب   أمدتنالم نشهدها كما  وأحداثيعد الرمز من الدالالت التاريخية التي سجلت وقائع    

الطويل فالرموز كانت لها  تاريخهفي  اإلنسانعرف عبر الحضارات التي شهدها  الذيالحياة 

 اإلنسانشملت شتى مجاالت  أنهالسياسية والدينية بمعنى داللتها على الحياة االجتماعية وا

 لهذه رخ ؤم أمفنانا  أكانسواء  لإلنسان أهميتهاوحقباتها فمن هنا كانت  ظروفهابجميع 

الحضارات فمن خاللها تعرفنا على تاريخ عوالم لم نشهدها وكانت بمثابة تسجيل حي ونشرة 

. األرضفي  واإلنسان جدادناأ عاشوه وما أحداثتفصيلية لما حدث من  أخبار
 

 : معنى الرمز
 

تعتبر الرموز ثمار محاوالت اإلنسان للتعبير عن ذاته وأفكاره وهي لغة اتصال بينه ويبن    

سائر المجتمعات األخرى ولها دور أساسي في حياته سواء ارتبطت بمجال الفن أو العلم أو 

لفظية التي نتحدث بها أو اللغة التشكيلية الدين،وتنتقل الثقافة عبر األجيال من خالل اللغة ال

. وهي تعتمد على الرمز فهو وسيلة ربط بين اإلنسان والعالم المرئي أو غير المرئي
 

مظهر من مظاهر فاعلية  أن الرمز أداة ذهنية أو)"Szan Langerسوزان النجر(ترىحيث    

طريق بعض الرموز فإننا العقل البشري حينما ينجح المرء في توصيل فكرته إلى اآلخرين عن 

) ۱٦٦ص م-۱۹٦٦النجر( "نقول انه أحسن التعبير عن تلك الفكرة

 

انه من انسب األساليب للتعبير،ويؤكد على هذا ) Cassirer.Eآرنست كاسير(كما يرىو  

،أي لم يستطيع أن يحدق فيها "إن اإلنسان لم يعد قادرا على أن يواجه الحقيقة مباشرة"بقوله

يبدو كلما تقدمت فاعلية اإلنسان الرمزية والبد من أن يعالج اإلنسان األشياء وجها لوجه فيما 

) ۳۳ص كاسير  -(".نفسها
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ولتوصيل  لالتصالهو عنصر أو أداة "دائرة المعارف البريطانية إلى الرمز على انه وتشير    

فكرة وهذه األداة يمكن استخدامها لكي تمثل شخصا أو شيئا ملموسا أو . معلومة أو حقيقة

) ۷۱ص دائرة المعارف البريطانية-(".معقدة

 

أن الرمز يملك النقيضين معا،اإلبهام واإلعالم،وان الفاصل )عادل كمال خضر(أيضاً  يرىو   

في ذلك هو الوظيفة التي يؤديها الرمز،فعلى مستوى الوعي والتفاعل اليومي البد أن تكون 

ن استخدام اللغة بينما على مستوى يتضح م وظيفة الرمز هي اإلعالم والوضوح وهذا ما

يتضح  هذا ما اإلبهام الغموض و الالوعي والعمليات الالشعورية األولية تكون وظيفة الرمز

) ۷ص م-۲۰۰۲خضر (.في األحالم والفنون التشكيلية

 

أن الرياضة رموز وعلم الطبيعة رموز والفلسفة تحليل )زكي نجيب محمود(ذكرو   

ة اليومية الجارية قائم على الرمز وتقاليد المجتمع وعقائده أشارة للرمز،والتفاهم في الحيا

رمزية،واألساطير رموز سواء كانت رموز صوتيه في الموسيقى، أو رموز تشكيلية ولونية 

) ٥۱ص م-۱۹٦۳محمود("في التصوير كما أن أحالم اإلنسان رموز

 

شئ آخر حيث يعتبر الشئ  الرمز شئ يقوم مقام"الرمز له معاني مختلفة فمن معانيه، أن ف  

رمزاٌ آخر عندما يقوم مقامه أو يمثله،فصوت الكرسي رمز للمقعد الذي نجلس علية فيمكن أن 

نستخدم هذا الصوت في حديثنا بالمعنى الرمزي فمثال إذا قلنا مادة التربية الفنية لها كرسي في 

في الجامعة،إن الرمز الجامعة أي لها مكان معترف به كسائر المواد األخرى المعترف بها 

يقوم مقام فكرة أي هناك صلة وثيقة بين الرمز وهذه الفكرة التي يرمز إليها قد تكون واضحة 

ال يحتاج للتفكير وقد يكون فيها بعض الغموض الذي يحتاج إلي التحليل لمعرفة سبب اختيار 

لتحليل لكشف الرمز فمثال الحمامة كرمز للسالم،والثعبان كرمز للعداء يحتاج إلى بعض ا

الرمز جزء يقوم مقام الكل عندما يقوم الجزء بتمثيل الكل ، العالقة بين الرمز وما يرمز إليه

يمكن اعتبار الجزء رمزا للكل،فالسفير جزء من أمته التي يمثلها فهو رمزاٌ لها في مجاله الذي 

محسوسة الرمز مدرك حسي يقوم مقام مدرك كلى عندما نتحدث عن األشياء ال، يعمل فيه

البسيوني " .( كرموز نستخدم مدركاتنا الكلية عنها،أي نستخدم صوراٌ ذهنية لهذه األشياء

 )۲٥۹،۲٥۸،۲٥۷ص ،م۱۹۹۳
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الرمز شئ مادي يمثل فكرة معنوية تلخص مفهوم حياتي ألي جماعة ما في مكان ما ويحمل ف   

طلبات وجوده مع في طياته من الخصائص ما يجعله قادرا على شرح هذا المفهوم ويجدد مت

اإلنسان ،فله صياغة فنية شكل ولون يعطي معنى فالشكل استخدمه اإلنسان ليدل على جوانب 

  .  حزن.فرح.شر.حياتيه متعايشة معه من خير
 

الرمز قدره حتمية يتميز بها اإلنسان ال الحيوان كمعادل حسي لمدرك كلي ليعبر عن نفسه   

النشار . (ه وفكره على مرأى ومسمع من اآلخرينوليبرز حالته النفسية ومشاعره ووجدان

) ۱۱،۳ ص،هـ۱۳۹۱

هو موجود معطى للعيان المباشر، لكنة ال يقصد به أن يفهم كما هو في  فالرمزعام  بوجهو     

وجودة الواقعي المباشر، بل ينبغي أن يفهم بمعنى أوسع واعم أي من حيث المعنى وثم التعبير 

      . عن المعنى

                                                

االتجاه الرمزي هو أسلوب يحقق غايات الفن الذي أعتبر مجاال للتنفيس، والتعويض و     

بواسطة الرمز فالشكل في الفن الرمز يعمل على مضاعفة المعنى،فيحول العمل الفني إلي 

تصور العالم بقدراته الذاتية،  مجموعة من التعبيرات الموحدة الشاملة، فالخيال هو وسيلته إلي

ويقصد بالرمز الشكل الذي يدل على شئ ما له وجود قائم بذاته يمثله ويحل محله،ويكون الرمز 

متميزا في الفن عما يشبهه من أشياء أو موضوعات ،فالرمز عدة معاني فهو إما يدل على 

تصورة كداللة الميزان إلى غيره كما تدل المعاني المجردة على األمور الحسية على المعاني الم

) ۱۸۱،۸۹،۸۷ص ،م۱۹۹۷،عطية . ( العدالة والصولجان إلى الملك والثعلب إلى الطيش
 

يعتبر الرمز ضرورة حتمية للتفاهم بين أفراد المجتمع الواحد، سواء كانت في مجال الفن أو    

ا لإلنسان إال انه ليست الدين أو العلم، والكالم واللغة من أهم الوسائل الرمزية التي اتخذت طابع

الرموز الوحيدة المستخدمة في عمليات التفاهم،فإلى جانبها توجد وسائل أخرى كالرسوم 

والصور واإلرشادات والتماثيل واالحتفاالت والشعائر وغير  ذلك، فالرمز يتغلغل في الحياة 

.  وبدونه يصبح االتصال بشتى األشكال ضربا من المحال

 

فكرة أو انفعال يرتبط بجمهرة من الناس تجمعهم أحاسيس خاصة أو الرمز هو تجسيد ل   

أحداث وتقاليد وطباع تعتر عن كيانهم وعما يعتقدونه خيرا أم شرا، الرمز يخرج عادة ليدور 

حول األحداث التي من   خاللها ينقل الفنان خبراته ووجهة نظره إلى الجمهور غير انه قد ينقل 

.  مهور أوسعالرمز من جمهور محدود إلى ج
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 :المدرسة الرمزية نشأتها وتطورها
  
أن الرمزية موجودة منذ قديم األزل،عندما بدأ اإلنسان البدائي بتسجيل وتدوين ما يراه في     

الطبيعة وما يواجه من صعوبات الحياة على جدران الكهوف، لذا نشأة الرمزية حينما ظهرت 

ر اإلنسان القديم الذي تميز بقدرته على إنتاج األبحاث عن تلك االكتشافات التي تتعلق بآثا

. الرموز واستخدامه لها حيث شكلت له لغة باختالف أشكالها

 

وأصبحت الرمزية في اإلبداع منطق قديم في اإلدراك استحدثه اإلنسان منذ اللحظة التي     

أن تصل إليه  أحس فيها بأن الطاقة التعبيرية الكامنة في الشكل تنقل إلى الوجدان وال تستطيع

  .والمشاعر رمزية اللغة من التعبير عن األحاسيس الوجدانية

 

أنني لم أحاول أن اكرر الطبيعة في عملي ـ أن أقدم نسخة مطابقة "(وعلى حد قول سيزان    

أي أن الفنان يلجأ إلى نفسه والى مشاعره الباطنية ويعبر عنها بطريقة )" لهاـ بل اعبر عنها

) ۱۲۱ص،م ۱۹۸٤سالم( .رمزية

 D.G.Rossettiفي الستينات من القرن التاسع عشر جرب دانتي روسيتي      

وذلك إلحياء ذكرى ) بياتريس المقدسة(الرمزية في اللون عندما قام برسم )۱۸۸۲ـ۱۸۲۸(

الحركة الرمزية تشبة في شمولها فن الباروك في ف  ،)٤۹ص،م ۱۹۹۷جودي( زوجتهوفاة 

  ،م۱۹۹٦،امهز.(شر أو الحركة التعبيرية في العصور الحدثيةالقرنين السابع عشر والثامن ع

) ۹٦ ص

 

اتجهت الطبيعة إلى الرمزية نتيجة تمكن إحدى الحركات الثورية من تحريك الجماهير  لذالك   

ارنست .(نقطة تحول بالنسبة لألدب والفن ۱۸٤۸هكذا أحدثت الثورة الفرنسية سنة 

) ۱۱٦ص ، م۱۹۷۱فشر

 

الرمزية التشكيلية في بعض مراحلها باألدب واألدباء الملتزمين بمبادئ  ارتبطت الحركةو    

في  J.K.Huysmansوجد الكاتب هويسمان.الرمزية والمدافعين عن الفنانين الممثلين لها

معلمي الطليعة الجديدة،هكذا بدت الرمزية كما ) Redon(الفنانين الرمزيين مورو ورودون

امتداد ألسلوب "تعتبر المدرسة الرمزية ،ألديبة وتنقاد لهاتتستر خلف الحركة ا) بويون(يقول 

 ۱۸۹۰ـ۱۸۸۰الفني وأتباعه مابين )  PAULGauguin)1903-1848""بول جوجا
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باستخدامهم مبادئ اللون والخطوط مع معالجتهم للرؤى الجمالية بأعتبارها أحالما أكثر من 

) ۱۲۲ـ۱۲۱،ص  م۱۹۹٦امهز( "الرؤى الموضوعية للطبيعة

 

إلى باريس وإقامة جوجان في  )(Van Gogh"1890-1853فان جوخ"ما وصل عند  

حدث تغير أثبت من خالله الخالف اتجاة التأثيرية ،وبيان ظهور " Brittanyبريتاني"مقاطعة 

التأثيرية الجديدة،أما االتجاه األخر ظهرت الرمزية في التصوير التي عبر عنها من خالل 

،حيث قال الشاعر مورياس معبرا عن الرمزية ۱۸٦٦امع)Figaro(األدب في مجلة فيجارو

وماهي إال فترة بسيطة حتى فتح "إن يخلع على الفكرة رداء بأسلوب يتميز بالحساسية"في قوله

) ٤۱ ص ،هـ۱۳۹۱النشار.(المجال للرمزية في التصوير
 

بول و E.Bernardوقد تبلورت الرمزية أثناء اللقاء الذي تم بين بول جوجان واميل برناد  

وصاحبت هذه الفترة في  Pont Avenفي مقاطعة بونت آفن PAUL.Serusier سيروزيه

ظهور كثير من الجماعات الفنية،واستمرت الرمزية في التصوير باسم التكاملية التي تميزت 

بالخطوط الخارجية الغليظة والمساحات العريضة ذات األلوان الشديدة، ومعالجة فراغية 

فترة من ، كد تأثيرات زخرفية وتبسيط لألشكال وحذف التفاصيلسطحية ذات تصميمات تؤ

الزمن قبـل أن يطلـق عليهـا مسمى الرمزية حيث شملت أعمال فان جوخ 

 )٤۳ ص،هـ۱۳۹۱النشار.(وسيزان
 

-۱۹۷٥أقيم معرض مخصص للحركة الرمزية في عدة عواصم أوروبية مابين سنتي  

أي تاريخ تأسيس جماعة ما قبل ، رمزيةتاريخا النطالقة ال ۱۸٤۸وقد اختار سنة ۱۹۷٦

فهي تمثل مرحله أولى في تطور الرمزية ومن ممثلي ،في لندن  )Preaphaelites( الرافائيلية

الذي جمع بين ،D.G.Rossettiوروسيتي،W.H.Hnuوهونت،J.E.Millais(هذه الجماعة

لهم ذات مالمح فأعما،وقد طلبوا بحقوق المخيلة وعمدو إلى تمثيل الطبيعة،الشعر والتصوير

 ،۱۸۹۷-۱۸۹۲وفي عام،عناصره التشكيلية رموز وأساطير،تمثل عالما،أخالقية،عاطفية،أدبية

الذي عمد إلى تأويل الصورة " Khnopffفرنان كنوف "برز الفنان البلجيكيكما  

الفرتوغوافية واالنطالق منها لصياغة عمل فني ذي طبيعة واقعية ساحرة،ولكن ظهرت 

نحو الالمرئي أو لجأت إلى الماضي واألحالم ورجعت إلى جمالية  جماعة أخرى توجهت

اوجين كارير،وبييربوفي،ودوشافان في "العصور القديمة،ومن ممثلي هذا االتجاه

فنانين داخل  ۱۸۷۰،وماكس كلنفر في ألمانيا،وبرز عام  Mareesفرنسا،وهانس فون ماري
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والفرنسي غوستاف مرو،فرغم " Bocklinارنولدبوكلين"الحركة الرمزية وهما السويسري 

يجمع بينهما طابع حسي،تميزت به اللمسات  تباعد وسائلهما التعبيرية،إلى أنهما

) ۱۰۰،۹۹،۹۷ ص، م۱۹۹٦امهز،.(اللونية
 

نشر الشاعر جان مورياس بيان بمسمى الرمزية كان قد ظهر قبل ذلك م ۱۸۸٦سنةوفي     

لنزعة الطبيعية كما جسدها أميل تيار يعارض ا بعدة سنوات في الشعر الفرنسي،وهو

الرومانسية الفرنسية،والرمزية في التصوير تتبع مبدأ المحاكاة وتسعى  ،وبعض مظاهر"زوال"

 )۹۸ ص،م۱۹۹٦،امهز.(يزيد على أربعه قرون إلى توظيف لغة تشكيلية استمرت طوال ما
 

مل في الع الالواعية،على أهمية المصادر م۱۹۱٦ـ۱۸٤۰ويؤكد اودليون رودن    

التصويري،محاوال أن ينقل عماله الممثل مالمح الرؤى الخيالية،وهناك فنانون آخرون في 

فرنسا وبلجيكا وهولندا وايطاليا،أسهموا في أغناء وتعميق آفاق الفن الغربي،حيث اكسب بول 

بالخط واللون والشكل ودالالت رمزية خاصة،حيث وضع ، م ۱۹۰۳ـGaugui۱۸٤۸جوجان

واتبع بول  Idealisme Synthetique"المثالية التأليفية"برنار صيغة بول جوجان مع زميله

من سنة "رؤية بعد الموعظة"جوجان هذه الصيغة في جزء كبير من أعماله بدء بلوحته

وهي اللوحة التي وجد فيها بعض الشعراء الرمزيين بيانا للرمزية على صعيد  م۱۸۸۸

) ۱۰۱ ص، م۱۹۹٦امهز.(التصوير يقابل بيان الرمزية في الشعر

 

 هوذلك تحول متصاعد شهدت"،لى تخطي الواقع وبلوغ معاني أخرىوتطمح الرمزية إ    

الرمز وبالتخلي  إلىالحركة الرمزية خالل القرن التاسع عشر باالنتقال تدريجا من االستعانة 

يصبح فيها الشكل واللون من العناصر ، عن الموضوعات المعقدة لصالح موضوعات مبسطة

) ۱۰۸ص، م۱۹۹٦ امهز.( "المباشرة المعبرة عن حقيقة داخلية ةاألساسي

 

  :آراء بعض الفالسفة عن الرمز
تجسيد لفكرة وانفعال مرتبط بمجموعه  إن الرمز هو" فيقول) H.Readهربرت ريد( يرى   

) ۱٦ص م-۱۹٦٦ابراهيم( ".من الناس تجمعهم أحاسيس خاصة وأحداث وتقاليد وعادات
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انه محاولة لفهم العالم من خالل الرؤية البصرية "عن الرمز) R.Arnheimآرنهيم (ويقول  

التي تكون الخطوة األولى نحو الرؤية الفنية بما فيها خيال وتفكير وعمليات إبداعية 

) م۱۹٦٦ابرهيم(".أخرى
 

الضرورة عن معنى أن الرمز أو الصور الرمزية تعبر ب)مها محمد الكردي(كما ترى    

) م۱۹۷۸الكردي (.ضفاء معنى غامض أو مجهولإ أيغامض أو مبهم، 
 

يرتبط بجمهرة من الناس  لانفعاهو تجسيد لفكرة أو ) أكرم قانصو(كتبه  الرمز من خالل ماو   

. تجمعهم أحاسيس خاصة أو أحداث وتقاليد وطابع تعبر عن كيانهم وعما يعتقدونه خيراً أم شراً 

لها ينقل الفنان خبرته ووجهة نظره إلى الرمز يخرج عادة ليدور حول األحداث التي من خال

الجمهور غير أنه قد ينقل الرمز من جمهور محدود إلى جمهور أوسع وقد يمس اإلنسانية 

جمعاء، بهذا يصبح الرمز هنا شيئا يتعلق بالبشرية بغض النظر عن جنسيته ولغته ودينه 

) ۱۹ص،م۱۹۹٥قانصورة ( .ولونه
 

   

طلق عن الشيء المرئي والذي يقدم إلى العقل مشابهة هو المصطلح الذي ي"تعريف آخر   

". يتصل به من ارتباطات بشيء،غير واضح ولكن يدرك بواسطة ما

بظروف وعوامل أخرى تصور  باالستعانةيمكن أن يدل عن المعنى المقصود إال  فالرمز ال

. معناه
 

  :الرمز الفني
فهو اختزال لفكرة أو انفعال  ز الفنيإن المعنى متضمن في الخبرة المباشرة الملخصة في الرم  

. وسيلة موجزة لنقل األفكار والعقائد وفه

 

وانفعاالته نحو كل  أحاسيسهيعتبر الرمز الفني هو وسيط تشكيلي يستخدمه الفنان للتعبير عن   

  ) ٤۱ص،م۲۰۰۳حجاب ( .ومعتقدات وتقاليد أفكاريهز مشاعره من  ما

  

عنى مرتبطا باألحاسيس والوجدان،على أن يكون ذلك إن الرمز الفني ينبغي أن يتضمن م 

) ۲۱ ص،هـ۱۳۹۱،النشار.(المعنى محققا في صورة أو شكل ليصبح واقعا مستقال بذاته
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الرمز الفني أكثر تميزا أو قيمة وبقاء من الرمز أو العالقة ألنه يحمل في داخله جنده اإلنسان   

دون التزام بزمان أو مكان أو بحدود إقليمية والفنان ويشعها على كل من هو قادر على تذوقها 

  )۲۹ص،م۱۹۹۹طمان (.أو عقائدية أو عادات محلية
 

  :أنواع الرمزية
تنعكسان في الفنون على  جماعية ،رموز  فردية ورموز : من الرمزية بعض أنواعهناك     

التي تزيد من  اختالف أشكالها وألونها ، وتعطيان معاني إضافية تكشف لنا من الجوانب النفسية

ثراء اإلدراك عندما نقترب من تلك األعمال لفهمها من الزاوية النفسية 

 )٥۷،م۱۹۹۳البسيوني(.الجديدة
 

  :أساليب الرمزية
قد يلجأ بعض الفنانين في كثير من األحيان إلى استخدام أساليب الرمزية في أعملهم وهي،     

ية كما في رسوم قدماء المصريون فقد كبر المبالغة في رسم بعض األحجام للداللة على األهم

لسطوته وسيطرته،واإلطالة إذ أن كال من الفنان القديم الحديث  ليرمزواالفنانون فرعون 

أو التقليل في حجم يستغل في  التصغير والطفل يطيل في لعضو الذي يؤدي وظيفة حيوية،و

رسوم قدماء المصريين ألن الفن كرمز للداللة على قلة القيمة فالرعية اصغر من فرعون في 

يؤدي وظيفة تأكيدا على أن العضو ال  لها قيمة ثانوية،والحذف فكثير ما يحذف العضو الذي ال

) ۲۸۱ص، م۱۹٥٦البسيوني (.يستخدم
 

لذا يوجد أسلوبان مميزان يمثالن الرمزية في الفن وهما،األسلوب التجريدي حيث أن الفنان    

كل ال نجد له معادال مباشراً في خبرتنا البصرية،واألسلوب يحقق بعض العالقات في اللوحة بش

التخيلي الذي يصوغ الفنان فيه عناصره بأوضاع غير مألوفة باستخدام تخيالته التي يمكن 

التعرف عليها لكنة يقوم بترتيبها بطريقة ال شعورية تأخذ شكال غير منطقي يحدث تأثيرا 

 )۲۸۳ص  م۱۹٥٦البسيوني(.  رمزيا

 

  : ن الرموز اللفظية والرموز التشكيليةالفرق بي
توجد طريقتان رئيستان في التعبير وتوصيل المعاني إلى اآلخرين وهي الرموز اللفظية متمثلة 

في الكالم المكتوب أو المسموع والرموز التشكيلية أو الحركات اإلشارية كالتفاهم مع البكم 
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 نى وتحصيل المعرفة لدى اإلنسان،والصم،وهما طريقتان مكملتان لبعضهما في توصيل المع

 :ويمكن التفريق بينهما من خالل الجدول التالي
 

الرموز اللفظية الرموز التشكيلية نوع المقارنة 

الكالم واألحرف . الخطوط واأللوان والكتل واألشكال وغيرهامفرداتها 

. مسموعة أو مكتوبة اللغة اللفظية. لغة الفن كما تراها في المتاحف واآلثار والمعارضأمثلتها 

نفس الهدف . توصيل معنى أو تعبير عاطفي إلى اآلخرينالهدف 

القواعد 
ليس لها قواعد صارمة وتتوقف على طبيعة الفنان 

. وإحساسه في نقل أفكاره وعواطفه إلى اآلخرين

قواعد اللغة من إعراب ونحو و 

. صرف

 طريقة الفهم

 

ا ثم يأتي يأتي المعنى دفعة واحدة مثل رؤية لوحة م

. التمعن في أجزائها وربطها بالكل

يفهم المعنى من التتابع وتتالي 

. قراءة الرموز اللفظية

 

: مقارنة بين خصائص األشكال الزخرفية والرموز الزخرفية

: األشكال الزخرفيه   

. هادفة محدد نتائجها مسبقا -۱

 .ترتبط بفلسفة النظام والمناسبة والمواسم  -۲

 .اضحة محددةلها أهداف و -۳

 .لها صفة العمومية والتنوع -٤

 .ترتبط بزمان ومكان ومرسل ومستقبل ونظام ومشاركة وتقييم -٥

 .يحدثها المتخصص الشعبي المحترف في مجال ما -٦

 .تستسقي مصادرها من المنظومة العالمية والمحلية والمستقبلية -۷

 . اإلنسان والمجتمع محور العملية التعبيرية -۸

 .ر بالضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةتتأث -۹

 .تعتمد عل المعلومات المنقولة والمتوارثة والمتوافرة -۱۰

 .تخضع لنظريات حياتية ووجدانية -۱۱

 .مقصودة هادفة لها اتجاه واضح محدد مصدرها العقل في السيطرة على الشكل -۱۲

 .غايتها إكساب خبرة ومعرفة -۱۳

 .حيث ما انتهى إلية خبراء المناهج والتعليم تبدأ من -۱٤

 .تستهدف اتجاه محدد ومقصود واع -۱٥
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                                                              .تعتمد على وسائل مقصودة واضحة -۱٦

: الرموز الزخرفيه  
. تلقائية محدد نتائجها مسبقا -۱

 .ترتبط بفلسفة الحياة والمجتمع -۲

 .أهدافها محددة غير واضحة -۳

 .لها صفة خاصة ترتبط بمنتجها -٤

 .مرتبطة بزمان ومكان وإنسان ولها مستقبل مع اختالف المرسل -٥

 .تحدث من خالل أفراد المجتمع -٦

 .تستسقي مصادرها من األسرة والمجتمع -۷

 .الحياة محور العملية الثقافية للرموز واألشكال -۸

 .الجتماعية واالقتصاديةال تتأثر بالحالة ا -۹

 .ال تستند إلى المعلومات المقننة الجامدة أساسها التلقائية -۱۰

 .تفتقد التقنية والتكتيك المحكم -۱۱

 .تلقائية غير مقصودة نابعة من اإلحساس والموقف -۱۲

 .غايتها إكساب قيم ومهارات وخبرات معينة -۱۳

 .غايتها إكساب قيم ومهارات وخبرات معينة -۱٤

 .تستهدف تشكيل السلوك اإلنساني -۱٥

. تعتمد على أساليب متراكمة للخبرة الجمالية -۱٦

) ۹٦,۹٥,۹۳ص،غراب(                                                                         

  :الرمز في الفن البدائي
يخية ألي مجتمع،وهو يعتبر الفن استجابة مباشرة للعوامل الفكرية واالجتماعية والتار    

العوامل تحدد له  وهذه.انعكاس للظروف والجغرافية للمكان الذي يعيش فيه اإلنسان

مفاهيمه،وتلهم مواضيعه،وتعين أشكاله،وينطق هذا القول على اإلنتاج الفني الذي أبدعته يد 

ن العودة الفنان على امتداد العصور المختلفة، ولكي نصل إلى الجديد المستحدث في الفن البد م

إلى عهد الفطرة البدائية وأساليبها الفنية،فالتعبير الفني قديم قدم اإلنسانية،بل هو أقدم من الكتابة 

والفكر العلمي في تاريخ البشرية ،فلقد أحس اإلنسان في مختلف العصور بما يحيط به من 

حمل بعض سمات باقية لذا نجد الفن في كل زمن ي.كائنات وعبر عنها تبعا إلنفعاالته تعبيراً فنيا

. يحمل من تجديد وتطور معاصر من الماضي بقدر ما
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فالفن البدائي له كيانه الخاص كما أنه يعتبر خلفيه حضارية هامة لها قيمتها وتأثيرها الفعال     

البدائي هو أكثر الفنون نقاء وأكثرها " هربرت ريد"فيما تالها من حضارات الحقه،لذا يقول 

) ٥۸ص ،م۱۹الشال(".وحى به من أفكار عقائدية وارتباطات روحيهصدق وذلك ألنه م
 

ولقد لجأ اإلنسان البدائي إلى النزعة الطبيعية والمقصود بها عالم الظواهر المرئية والنقل     

أقدم األعمال الفنية "التسجيلي بالرسم على حوائط وجدران الكهوف التي يعيش فيها ، فأن 

لف وعشرة األلف عام قبل الميالد ويرجع هذا الفضل في تنسب إلى حوالي بين عشرين أ

من  ، فحاول أن يضع تفسيراً لما حوله)٥۷ص ،م۱۹الشال("التحديد إلى علم الجيولوجيا

ابتكار أول "ظواهر وقوى طبيعية ليتمكن من السيطرة والتفوق عليها وأدت محاوالته إلى

اتخذه لتسجيل أحداثه  الذيوان اكتشاف إنساني وأقدمه وكان على هيئه أداة من حجر الص

  )۱۳ص،م  ۱۹۹۰-۱۹۸۹الزعابي(".اليومية للدفاع عن نفسه من الحيوانات المتوحشة
 

استخدم التراب األحمر واألصفر "الحجر للنقش على الجدار كذلك  استخدامهإلى جانب 

 )۱الشكل(كما في  المخلوط بدهن الحيوان لصنع اللون والرسم على جدران الكهوف

،وأيضا اشتغل بالعاج والعظم،الخشب،الطين،المعدن،فاألحوال ")۲۸۱ص،م۱۹۹٤نيكايلي(

  .التى مارس فيها عمله تختلف فعليه جمع مواد خاماته وصنع أدواته بنفسه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .فنان ما قبل التاريخ ينهي رسما لتيس جبلي على جدار كهف لياسكو في فرنسا) ۱(شكل
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التي أنتج فيه  االجتماعيةاإللمام بالبنية التحتية والتي تتمثل في الظروف فالرمز البد أن يتبعه  

وكان أكثر دالله،  معنيةالرمز،وكلما بعد الرمز عن الموضوع المحدد كان الرمز خاصاً بثقافة 

وتتنوع رمزية هنود شمال أمريكا بين الشكل واللون فليست لها نفس المعنى بل تختلف من 

الفنان األفريقي قد حقق رموزه في الشكل واللون ليصبح محمال بقيم  جماعة إلى أخرى،كذلك

) ۱۱۳ ،م۱۹۹۷العويلي، .(رمزيه جماعية وانفعالية

 

ويعتبر الرمز في الواقع ظاهرة من ظواهر الحياة البشرية األولى،التي أثرت تأثيراً كبيراً في    

عالم الغير مرئي لذا كان في فترة فنون األقدمين وقد ظهر الرمز كوسيلة للربط بين اإلنسان وال

والخلط والتحريف ليعطي لألشياء  االبتكارمن الفترات يبتعد عن محاكاة الواقع ويتجه إلى 

بالتشابه أو التقارب أو أما )۱۰۸ص،م۱۹۹٤ايلينيك( )۲( شكل،مدلوال رمزيا 

)   ۱۰۹،۱۱۱، م۱۹۹۷العويلي،(.التركيبالتماثل،

 

، تراكب طيفين مختلفين) (الشاة اإللهية( صورة فوتوغرافية ورسم للنقش المعروف ) ۲(شكل 

   .سم٦۳الطول ، فرنسا. بير  نون-بير-).لحصان وتيس
 

فالفنان البدائي لم يهتم بالنواحي التشريحية الصحيحة بقدر اهتمامه بمشاعره تجاه هذا   

رسم منقوش على عظم غير أن أول لوحه معروفه مكتشفه وهي عبارة عن "الجسم،

فهي مصنفه )۱٤،م۱۹۹٤ايلينيك( ) ۳شكل (في كهف شافو في فرنسا ۱۸٤۳لين،أكتشف عام 

  ".}فن طقوس العبادة{على أنها منتمية للفن الكتلي
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وهو أول نقش ، إلثنين من األيائل من كهف شافو في فرنسا، رسم منقوش على عظم)  ۳(شكل 

  . يينتمي إلى اإلنسان الباليوليس

 

يختلف أسلوب التنفيذ والمنظور الفني للرسوم واللوحات على الجدران فال يراعى التناسب     

رسم لثور وحيوان جبلي ،  )۲۸ص،م۱۹۹٤ايلينيك( )٤شكل (في األبعاد للحيوانات المرسومة،

 )٥شكل (وغالبا ما تتراكم الرسوم وبشكل مقصود فوق بعضها وفي نفس المكان

  )۲۸ص،م۱۹۹٤ايلينيك(

  

 انعدام التناسب،رسم لثور وتيس جبلي) ٥(شكل       ) التداخل المتبادل(، اكب النموذجيفرط التر) ٤( شكل 

 في األبعاد لكال الحيوانيين واضح                               في فرنسا، ميرألحد النقوش في كهف بيش-  

 ، في فرنسا، من عصر المادلين كهف نيو                                                                                

  سم ۹۰طول اللوحة                                                                             
 

 )٦شكل (فأنعدام الرؤية المنظورية تظهر في رسم الفنان البدائي لكل موضوع على حده     

رسم عليها حيوان جبلي اختفى في صورته المنظور التناسبي في نقل  )۲۹ص،م۱۹۹٤ايلينيك(

القرون فلم يصور القرنان بشكل مقابل لألخر،وصور أيضا الحركة على نطاق واسع مما يبدو 
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من النظرة األولى حيث تعكس لنا وضعية األقدام ودرجة ميل الجسم ودوران الرأس،فهي 

ويشهد تنفيذ األطراف بطريقة التبسيط واالنطباعية حيث تعتبر نموذجاً لألختزال التعبيري،

من خالل وضعية القوائم المطلقة  )٥۰ص،م۱۹۹٤ايلينيك( )۷شكل (نرى ذلك واضح في 

رسم  )٥۳ص،م۱۹۹٤ايلينيك( )۸شكل (والمشدودة إلى أقصى حد للحيوان المرسوم،وفي

ل بحقيقة األمر المالمح لجاموس ذي الرأس المقذوف إلى الخلف والذيل المرفوع،كل لوحه تمث

األكثر تمييزاً للمادة المرسومة،ويطمح التجديد إلى انتقاء الشئ المهم ومن ثم التعبير عنه 

واستبعاد كل األشياء الثانوية ويمكن الوصول إلى التجديد بالتبسيط والتحويل إلى رموز، ويبدو 

 .(بشكل بسيط لحيوان المامونث ممثل )٥۷ص،م۱۹۹٤ايلينيك( )۹شكل (ذلك واضح في 

 )٤٩،٣١،٦٠ ،م۱۹۹٤ كيايلين

 

 

رسم القرنان ، نفذ النقش بخط كونتوري بسيط، نقش لتيس جبلي مع رسم تبسيطي له) ٦(شكل 

عصر ، وضعية حركية إلىترمز القوائم المتصالبة ، بدون أية مراعاة لقوانين المنظور

  سم٤۰طول اللوحة ، هف إيبو في فرنساك،األورينياك 
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 من كهف فون دي غوم شكل، حصان يقفز خبباً ) ۷(شكل 

  سم۱۱٥في فرنسا طول اللوحة 
      

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 .ثور أثناء الخوار مادلين من كهف ألتاميرا في اسبانيا) ۸(
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   .فرنسا، من كهف بيش ميريل. نموذج تمثيلي لحيوان المامونث) ۹(شكل
 

 النقطيةالرموز إلى نماذج متعددة منها المفتاحية،المربعة،الجرسيه، االختصاصيونيقسم و   

في التي تتميز بالزخرفية   الهندسيةالحائيطه واألشكال الرموز و السقفيةوغيرها من الرموز 

تأثر الفنان البدائي بشكل الجبال ويصور المظاهر الطبيعية من برق ورعد ومطر  رسومهم

شكل كما يتضح ذلك من خالل  مه وفي إيحاإت أشكالهوقوس قزح وغيرها في إبداع رسو

) ۱۸۱,۱۷۹,۱۷٦ص،م۱۹۹٤ كيايلين( )  ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳(

 

 

 

 

 

 

 

 

   .فرنسا.فون دي غوم). سقفية(رسم لثور مع رموز غطائية) ۱۰(شكل 
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   .اسبانيا. مربعات ونقاط مرسومة على جدران كهف كاستيلو) ۱۱(شكل

 
 

 
 

 

 

 

   .اسبانيا. المات هندسية من كهف ألتاميراع)۱۲(شكل

 
 

 
 

 

 

 

 

  رموز نقطية ومفتاحيه من كهف نيو في فرنسا )۱۳(شكل
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شيئاً فشئ حتى بلغ مرحلة االرتقاء في التصوير والنحت  البدائي اإلنسان وتطور أسلوب   

 المتشبعة والزخرفة فأصبحت أعماله تنير الطريق في متاهات الفن المعاصر ومذاهبه وتياراته

) ۲٤  ، م۱۹۷٤محمد(    .أفضل وأرقى اتجاهإلى 
رموز سواء كان الغرض منها ديني أو تعبيري أو بدائي نجد أنتاجاتة قد امتزجت بالففي الفن ال

رمزي فتميزت بقوة التعبير وبساطة الشكل فنجده قد صور الحيوان أو الطير أو الشجر أو 

. وزاإلنسان أو مظاهر الطبيعة والكون بالرم
 

ولقد استطاع اإلنسان البدائي أن يجد عدة طرق يؤكد بها ذاتيته ويعبر من خالل ما حوله "

: تعبيراً كامالً عن مشاعره اإلنسانية وذلك بطريقتين هامتين

أحدهما ينحو إلى أن يكون الفن تمثيال مشخصا لألشياء المحيطة سواء بدت كما  )أ

ها بذاتيته وخياله وأحالمه،بل كان تتراءى للفنان عالمه الواقعي ، أو كما يصوغ

يجتر األشكال من الذاكرة فيسجلها بعد أن يلعب فيها خياله دوراً يجنبها به صفة 

المطابقة لصور الواقع،ومثال لذلك تلك النقوش التي عثر عليها في الكهوف 

بالقرب من سانتندر في شمال اسبانيا منذ   Altamiraبمنطقة التاميرا

. سنة قبل الميالد ۱۲۰۰۰أو  ۱۱۰۰۰حوالي

وفي أربييج بفرنسا وكهوف السكو بجنوب غرب فرنسا التي تحتوى على أبداع فنون 

والتي أبدع فيها اإلنسان المئات من الصور، . م.سنة ق ۹۰۰۰ـ۱٥۰۰۰العصر المجدل 

وبراعة في التصوير بالتعبير عما يجول بخاطرهم ومعرفتهم التامة بما  أظهر فيها فهماً 

 .في شئ من اإلدراك الحسي يحيط حولهم

واآلخر يهجر عالم األشياء المشخصة إلى رموز غير تشخيصية تعبر عن عالم  )ب

 )۹۲،م۱۹۸۹عزت(.تجريدي تتمثل فيه الذات الداخلية للفنان

 

في روديسيا الجنوبية  والدليل على ذلك فنون البوشان التي تمثل الفن البدائي المعاصر    

اإلنسان األحرى أن يمثل أكبر الجوانب تعبيراً في كل  وفي جنوب غرب أفريقيا ،فهدف

عنصر من عناصر الموضوع فمثالً يرتبط المنظر الجانبي للقدم بالمنظر األمامي 

للعينين،وفي أحوال أخرى لم يكن فناً طبيعياً حيث نراهم يتخلون بشكل واضح عن 

ل األشكال الطبيعية التفاصيل لصالح ما يمكن أن نسميه نحن بالرمزية، حيث تحرف تفاصي

لكي توحي بالمغزى الرئيسي للموضوع المرسوم، يطيلون جسم الثور لكي يوحي بعملية 

 )۲۹ ،م ۱۹۸۹، عزت(."القفز
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  :الرمز في الفن المصري القديم
أثبت الفنان المصري القديم جدارته في التعبير عما يحيط به من مظاهر الحياة     

ا وتأثر بها وأثر فيها ويبدو ذلك واضحاً مما سجله من وموضوعاتها الكثيرة التي عاش قيه

موضوعات ولوحات على سطوح األواني وانطلق الفنان يسجل صوراً متعددة لما أحبه 

عاش فيه من مظاهر بيئة،كذلك اهتم الفن المصري القديم بتصوير العقيدة الدينية وحياة  وما

ة العادية للبسطاء من الناس فسجلها الملوك في كل مظاهرها،فقد عني إلى جانب هذا بالحيا

في كثير من تصاويره فمن خالل الرسوم التي خلفها لنا تعرفنا على أساليب الرقص 

واآلالت الموسيقية وطرق الزراعة والوسائل التي كان الفالح يستخدمها في فالحة األرض 

على يتصل بأعمال الصيد في الماء وفي البراري فلم يقتصر الفن المصري  وكل ما

تصوير حياة الملوك فقط بل كان سجال وافيا لتفصيالت الحياة اليومية ألبناء الشعب 

وانعكس ذلك على الفن فكانت تتفاوت أحجام األشخاص في الصورة الواحدة وفقاً لمكانتهم .

فقد تطورت أساليب الفن واتجاهاته مع تطور الحياة وتالءمت مع ظروف  االجتماعية

كن تبقى بعض العناصر أصيله لها نوع من الثبات وأخرى تتطور اإلنسان في كل عصر ول

. وتتغير وفقاً للظروف

 

ويمتاز التصوير المصري القديم بالصفة التعبيرية، فليس هناك نقالً حرفياً للواقع بل      

فالرمز الواحد ليس بالضرورة أن يكون له ،  نقل الصفة أو الحادثة بشكل تقديري رمزي

لزمن فقد تتغير داللة الرمز من زمن إلى آخر ودليل على ذلك بأن معنى ثابت عبر ا

العقرب يعد رمزاً نوذجياً في النقوش الهيروغيلفية بينما هذا الرمز لدى العامة كائن مخيف 

 )٤٤،م۲۰۰۳حجاب(.يلدغ بقسوة فهو يرمز إلى الشر

 

س والنجوم الشم اأظهرو وضع المصريون القدماء األسس ألساليب الرسم والنقش وف    

والقمر والليل والحيوانات وجسدوها على شكل رموز فنيه وذخرت حياتهم بالرموز التي 

كما في  تدل على كثير من المعلومات فمثالً استخدامهم للحيوان كالثور والثعبان والنسر

وغيرها كرموز للقوه او الخصوبة Lucie Lamy1981,193-19) ()۱٥-۱٤( الشكل

شيوعا في افن المصري القديم حيث اعتبروها رمزاً لآللهة  والعين من أكثر الرموز

) ٤۳ص،م۲۰۰۳حجاب(.الكبرى
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نفرتيتي التي نقشت على احد  بعض من رموز الفن المصري التي تصور ،)۱٤(شكل

. الجدران ،منطقة الجيزة،جمهورية مصر العربية 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوفو تصوير جداري على احد المعابد الفرعونية  عينأبعض التفاصيل ) ۱٥(شكل

. بجمهورية مصر العربية
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. بجمهورية مصر العربيةرموز الكتابة الهيروغيلفية بعض ) ۱٦(شكل

 

تجمع حول  فلو نظرنا للرموز بنظره أعمق من شكلها السطحي لوجدنا أن األهم هو ما      

ى ،فالرموز تنتمي إلى عالم االسطوره والخيال حتى تنتج أشكاال الرمز من أفكار تعطى له معن

معقدة إلعطاء معاني أعمق، فأستطاع الفنان المصري القديم الربط والجمع بين عناصر 

في الشكل والمضمون باألضافه إلى استخدامه للتحويرات في بعض صور األجسام  متباعدة

الرمزية ويبدو فيها عمق وأصالة التعبير  مما أعطاها الطابع الذي تتميز به صور األحالم

 )٥٤ص  ،م۱۹۹٤أباظة.( الرمزي
 

م فهي تعتبر من أولى كتابات .ق۳۱۰۰ظهرت الكتابة الهيروغليفية منذ حوالي عام حيث      

البشر المعروفة فنشأت على ضفاف النيل فكانت تصور على بعض األدوات واألواني التي 

للحضارات النحاسية الحجرية،ولها ثالثة صور مختلفة  تستخدم في مصر منذ العصر األدنى

وبعد أن تم فك رموز الكتابة أصبح فهم الوثائق ،وهي الهروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية 

 .)۱٦(شكلالمصرية وهي شديدة التنوع 
http://img140.imageshack.us/img140/8637/2kfu4i.jpg2009 

ال يوجد فن "ما قاله أحد النقاد عن الفن المصري القديم بأنه وال أجد وصفاً شامالً أكثر م    

 ".(آخر مرتب في أفكار،وعظيم في بساطة تعبيراته وتجريديته الرمزية كالفن المصري القديم

 ) ۹۳ ،م۱۹۸۹عزت
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اإلنسان صنع الرمز منذ أن بدأ يمارس حياته على األرض ومن هنا توارثت البشرية ف   

،  ة بالعادات والتقاليد والمعتقداتخدم حتى اآلن مثل الرموز الخاصرموزها ومنها مازال يست

تلك الرموز التي انتزعها اإلنسان ذات يوم من الطبيعة أو شكلها بخياله وجعل لها مسمياتها ف

هي الرموز التي تقوم بوظيفة وسائطيه بين داخل اإلنسان وخارجه بقدر ما يكشف الرمز 

لإلنسان من الحقائق الكونية 

 

  :لرمز في الفن اإلسالميا
عبرت الحضارة اإلسالمية عن ثراء فني مستمد من أغصان وأوراق الشجر واأللوان الزاهية   

. التي لها طابع خاص وعقليه فلسفه
 

 Davidديفيدرايس"فعرف بسمات خاصة جعلته مميزاً عن كل الفنون األخرى لذا يقول   

T.Rice "ى الفن اإلسالمي هو الطريقة التي استطاع أن يلفت النظر إل في كتابة،إن أكثر ما

يكون بها طريقة محددة وأسلوباً مميزاً، يتمثل في الوحدات الزخرفة ،والنظام المعماري 

 )۳۷،م۲۰۰۰فضل(".المتقن، منذ السنوات األولى للهجرة،هذا األسلوب المرتبط بالفكرة والعقيدة
 

وير الكائنات الحية فهو يؤكد في مسار حياته ويتميز الفن اإلسالمي باالبتعاد وكراهية تص     

التاريخية على عدم تجسيد الذات فالنفس البشرية تميل للفن في كل زمان ومكان ، فقد عبر عن 

القيم الجمالية التي تتمثل في أسرار حروف الكتابة العربية كشكل فني ورمز تعبيري ومعنى 

والفن اإلبداعي المعاصر للوصول به  حضاري  في مجموعها ممارسه لحرية  الفكر اإلنساني

 مية النباتيةرف اإلسالاإلى اليقين الروحي والمادي معاً من خالل الحرف العربي والزخ

 ()۱۸( ۰Tشكل) 0Thttp://majid.ms/wp-content/uploads/2009pg1 ()۱۷(شكل

www.spanishplates.com/images/products/71_deco/2009pg1 ( واألشكال الهندسية حيث

 )۹٥ ،م۱۹۸۹عزت. ( وجد فيها الفنان متنفساً لمواهبه الفنية
 
 

فهي منذ العصر المصري   ولقد استبعد لفترة رسوم األشخاص واالحتفاظ برسوم كالنخلة    

 )۲۲ ،م ۱۹۹۹ طمان .(زق ر وهي الخير الوفير والرالقديم  كانت تزخرف جدران المقاب

  

فمعظم فنون اإلسالم تميل إلى التجريد بشكل ال نهائي، وذلك ألن جوهر العقيدة اإلسالمية     

فالفن اإلسالمي له رؤية شاملة ترى الكل في الجزء وتدرك مكان  يتمثل في القران الكريم،

http://majid.ms/wp-content/uploads/2009pg1)%20شكل
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ية سمته احترام الحياة الجزء من الكل فمنذ ارتبط بعقيدة دينيه ومجموعة من القيم األخالق

 )۹٦ ،م۱۹۸۹عزت ( .وتعميق الوجدانوالورع الديني،قوامه بناء النفس 
 

إن الفن اإلسالمي عالم من األكوان اهتز له ورع الفنان ففاض وجدانه التشكيلي بتجريدات      

 وتعد المجموعة القصصية لكليلة ودمنة ملكت سر العمل الفني الذي ارتقى إلى ذروة الفن

۰Thttp://www.aleppos.net/forum/attachment.php?attachmentid=9519&d ()۱۹(شكل 0T (

 .من مظاهر تجلي الرسم في الفن اإلسالمي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. رف اإلسالمية النباتيةازخال )۱۷(شكل

 

 

 

http://www.aleppos.net/forum/attachment.php?attachmentid=9519&d=1195607731
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 الفن اإلسالمي من خالل النقوش في إحدى الجوامع اإلسالمية في أسبانيا) ۱۸(شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسطورة كليلة ودمنة المترجمة باللغة العربية من العصر الفارسي للدولة اإلسالمية ) ۱۹(شكل
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   :مفهوم الرمزية وعالقة بعض المفاهيم األخرى
 

منهج :على ثالثة أشياء أوالً " S.Freudفرويد"ل النفسي وفقا لتحديديدل اصطالح التحلي    

فن لعالج :في العمليات النفسية التي تكاد تستعصي على أي منهج آخر،ثانياً  للبحث

مجموعة من المعارف النفسية يتألف منها نظام علمي جديد، :النفسية،ثالثا االضطرابات

انعكست على المعرفة اإلنسانية وهو فرع علمي فالتحليل النفسي له شرعيته العلمية ، التي 

جريء اخترق البشرية اختراقاً جريئاً فكشف عن أعماقها،وحررها من جهالتها،ووضعها في 

 .مواجهة صريحة مع حقيقتها، وليس تقبل الحقيقة باألمر السهل على اإلنسان
 

لرمزية ارتبطت بالتحليل وتعد الرمزية بالنسبة للتحليل النفسي مبحثاً خاصاً،وحيثما ذكرت ا   

ينفي ذلك في معرض حديثه " S.Freudفرويد "النفسي،إلى إن اعتقد أنها من مكتشفاته،إال أن 

وكذلك وجد موضوع الرمزية كثيراً من :"في كتاب حياتي والتحليل النفسي حيث يقول 

كثير من  وأوجدت الرمزية أعداء كثيرين للتحليل النفسي،فلم يكن بوسع.الدارسين بين أتباعي

الباحثين ذوي العقليات المتزمتة أن يغفروا للتحليل النفسي إقراره للرمزية،األمر الذي نتج عن 

ولكن التحليل النفسي براء من اكتشاف الرمزية،فقد كانت معروفة منذ أمد بعيد .تأويل األحالم

لعبه فيها والدور الذي ت) مثل األدب الشعبي والخرافات واألساطير(في مواطن فكرية أخرى 

pg1,". أكبر منه في لغة األحالم  0TWWW.arabpsynet.com0T      

 

قد أبرز على وجه الخصوص رمزية الحلم ،فإنه يرى أن " S.Freudفرويد "وإذا كان      

كير الرمزية ليست خاصة من خواص األحالم ، بل من خواص التفكير الالشعوري ،وتف

الشعوب بنوع خاص، وإنا لنجدها في أغاني الشعب ، وأساطيره ورواياته المتوارثة، وفي 

وعلى هذا فإن . التعبيرات الدارجة والحكم المأثورة والنكات الجارية أكثر مما نجدها في الحلم

الرمزية ليس وقفا على األحالم وحدها وليست خاصة مقصورة عليها دون غيرها، ففي 

إن هذه ،)ذات مرة كان هناك ملك وملكة(ة تبدأ القصة بالعبار فية كثيراً ماالقصص الخرا

 ).ذات مرة كان هناك أب و أم(الصيغة ما هي إال بديل رمزي العبارة 

 

أن اإلنسان وحده يتميز بقدرته على العمل في الحياة مستخدماً " C.Jungيونج "ويرى     

يا من الحياة الحيوانية، وأن كثيراً مما يقوم به الرمز،بينما يتعذر ذلك بالنسبة للصور  الدن

اإلنسان يمكن أن يوجه إلى مستوى رمزي من خالك الصور والكلمات واألحالم والموسيقى 

فثمة طبيعة رمزية لإلنسان تختلف  عن الطبيعة اإلشارية للحيوان، فاإلنسان حيوان . والفن

http://www.arabpsynet.com/
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تمكنه من معالجة األشياء في غيابها  رامز يستخدم الرمز في تكوين التصورات الذهينة التي

معالجة داخلية، إن لدى اإلنسان جهازاً عصبياً ثالثاً هو جهاز الرموز، وأن هذا الجهاز هو 

 pg2 0TWWW.arabpsynet.com0T,.الذي أتاح لإلنسان أن يقيم الحضارة اإلنسانية
 

  :تحليل النفسيتطور مفهمو الرمزية في ال

معبراً عن "  S.Freudفرويد "يتضح أن مفهوم الرمزية في التحليل النفسي قد بدأ لدى   

الالشعور والمكبوت ، والجنس ، والتعبيرات الثابتة أحادية المعنى ، غير أن هذا المفهوم قد 

تحليل وأتباعه ،ولعل أهم مالمح تطور مفهوم الرمزية في ال" S.Freudفرويد"تطور من قبل 

. النفسي ، يمكن إيجازها في عدة نقاط أساسية

: وهذه التصورات هي

.  واإلعالمالتعبير  إلى واإلبهامالرمز من الغموض -۱

. التعبير عن الخاص والعام معاً  إلىالرمز من التعبير عن العام -۲

. التعبير عن الغايات المستقبلية إلىالرمز من التعبير عن الماضي -۳

. الجنسي إلى التعبير عن االجتماعي عبير عنالرمز من الت-٤

. األوحد الثابت إلى التعبير متعدد المعنى والداللة عن الرمز من التعبير-٥

. الرمز من الداللة الثابتة دوما إلى الداللة المتغيرة عبر الزمن-٦

. أو الضد إلى التعبير عن الدالالت المزدوجةالرمز من التعبير عن المترادف  -۷

 0TWWW.arabpsynet.com0T )۳-۲ص   -م۲۰۰۲ ،خضر ( 
 

  :الرمز واألسطورة
إن الفن نسيج لتجربة إنسانية في نماذج ممتعة ذات معنى ولهذا ينفرد اإلنسان بقدرته على     

ب إدراك الرموز أو صياغتها بشيء من الغموض وما تتضمنه من أبعاد الالشعور يصع

تفسيرها،فاإلنسان يستخدم شعائر وطقوساً معينه في مناسبات مختلفة كأنماط من السلوك تشكل 

رموز، وقد أظهرت الدراسات السوسيولوجية تقدماً في مجال رمزية األسطورة فتعتبر المادة 

الحقيقة التي ينبغي الرجوع إليها من أجل التعرف على الجوانب الخفية في حياة الشعوب ، 

يفعل بينها زمانياً ومكانياً وحضارياً  د تشابه بين أساطير الشعوب المختلفة رغم ماحيث وج

) ٤۳ص ،م۱۹۹۳، عطية   .(وفكرياً 

 

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsynet.com/
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أمثال على تلك األساطير منها أسطورة حورس يتغلب على تمساح ،وأسطورة أبو زيد   

على الغدر  الهاللي يصارع األسود والثعابين ، وفيها يبرز دور الفارس والبطولة والتغلب

. والشر
 

أما مفهوم الرمز واألسطورة وهوان الرمز في استخدامه قديم قدم اإلنسان واإلنسان البدائي    

الذات والموضوع كان يجسد فكره بالرمز ويعبر باألسطورة  ازدواجيةالذي لم يكن  يدرك 

حمل تعبيراً حيا فهذه كانت لغة البدء ولغة الشعر وباعتبار الفن شكالً رمزياً للمعرفة فهو ي

ويحيطنا علما بحقيقة ذاتية فهو بذلك يستقل كعالم قائم بذاته ترتقي فيه الكلمة إلى مصاف 

الرؤية والخلق ومن هنا اقترن الرمز بالحقيقة واألسطورة بالطريقة والرؤية ألن النشاط الفني 

ت إلى عالم الوهم هو التعبير عن رغبة وهذه الرغبة لم تجد لها تلبية في عالم الواقع فانصرف

والخيال والرمز لذا فالرغبة تحيى ضمن األثر ويصبح لها صلة مباشرة مع الواقع ويصبح 

الذاتي والموضوعي فإذا عدنا إلى المرحلة  االتجاهينلألثر قيمته الهامة فاللغة رمز تستوعب 

ذا الالوعي البدائية ظهرت لدنيا حالة الالوعي الجمعي الذي ولد األبطال األسطوريين ووجد ه

تعبيره األكبر في رمزية ما تزال تتكرر أبداً لدرجة أصبح الفنان فيها ذلك اإلنسان الجماعي 

الحامل والمشكل للنفس اإلنسانية الحيوية ال شعورياً والعمل الفني كالحلم بنية تركيبية متماسكة 

                                        هـ۱٤۲٦ ،عثمان( .ورؤية رمزية محكمة مليئة بمعنى ضمني نُِظمت وفق منطق المخيلة

 WWW.almulem.net         )   ۲-۱ص
    

لذا تعتبر األساطير ما هي إال تصورات رمزية لمجاريات األمور تمكن في أعماق النفس    

البشرية يقابلها أحداث الطبيعة الخارجية،وفي الحقيقة نجد الرمز هو الصيغة المناسبة التي 

) ٤۷ص ، م۱۹۹۳،عطية.( تعبير عن الحقائق المجهولةتصلح لل
 

: فلسفة الرمز
ظهر الفكر الفلسفي وراء التصوير ليحرك االهتمام ويخاطب الوجدان، فحاول الفكر     

الرمزي أن يخترق المادة لبلوغ ما ورائها، حيث ابتعد الرمزيون عن الظواهر المادية 

لرمزية قامت على رهافة المدرك الحسي، والرمز، باعتبارها خياالً يفنى ويتبدل، واتضح إن ا

) ۳۱ص ،هـ ۱۳۹۱،النشار.(والجو الشعري
 

ومن خالل مؤلفات كاسير وفلسفت األشكال الرمزية وتحليالته لنظريات الجمال لمن سبقوه    

بان فطرة اإلنسان أوسع من "من الفالسفة حول الرمز نلخص رأيه الذي ذكره دكتور زكريا 
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لخالص، وان كمانه الفن في مضمار الحضارة البشرية إنما ترجع إلى كونه لغة دائرة العقل ا

 ،م۱۹۷٦،ابرهيم "  (من اللغات الرمزية العديدة التي حاول اإلنسان اصطناعها في فهمه للعالم

 )۲۷۸ص
 

أن اإلنسان عند كاسير هو ذلك المخلوق الذي تمرد على واقعة المادي البيولوجي متجاوزا     

طريق الرموز التي أنتجتها طبيعته اإلنسانية في ميادين كل من اللغة واألسطورة والفن إياه عن 

تبدأ فلسفة األشكال الرمزية من فرض معين مضمونه أن إذا كان هناك " لذا يقول كاسير

، فأن هذا التعريف ال يفهم إال باعتباره ال وظائفيا ال ماديا، تعريف لطبيعة اإلنسان أو جوهره

ستطيع أن نعرفه بأمكانيه يحملها في ذاته أو غريزة تؤكدها المالحظة التجريبية عن فنحن ال ن

الطابع المميز األكبر لإلنسان أي عالمته الفارقة ليس هو طبيعته الميتافيزيقيه وإنما هو عمله 

تمثل اللغة ، هذا العمل أغنى جهاز الفعاليات االنسانيه هو الذي يحدد دائرة اإلنسانية

  )۱۳۷ص،م۲۰۰۲الجزيري(."والدين والفن والعلم قطاعات متنوعة من هذه الدائرة واالسطوره
 

يبدأ الفن الرمزي من الناحية الذاتية بالدهشة فيشعر بأنه موجود في مواجهة الطبيعة و     

فبداية الفن مرتبطة ، ومن ثم بالناحية الموضوعية، والموضوعات ويجد منها ما يشبع حاجاته

ففي وجودها يشرح اإلنسان معنى ويعبر ، لوعي بالمنطق وهو ظواهر الطبيعةبالدين ويتجلى ا

    )۲۲٥ص،بدوي(.عنه 
 

لعلنا ندرك الداللة الحقيقية لفلسفة األشكال الرمزية فهي تحاول أن تتعقب النظام والوحدة و    

لها كما تتعقب أيضا الترابط بين األشكال الرمزية ف، والترابط في كل شكل أو صوره رمزيه

   )۲٥۸ص،م۲۰۰۲الجزيري( موقع الصدارة أذن فلسفة كاسير قد اتخذت  بعدا فنيا جماليا
 

الشكل يستغل ليعبر  إنرمزية بمفهوم  أشكال إبداعتستمد الرمزية مضمونها من عملية و    

لذا فالرمزية ، الوجدانية بعيدا عن التمثيل المحدود للواقع األحاسيسمن  ألوانويقدم  أفكارعن 

حد ذاتها ال تثري العمل الفني إال إذا اندمج ما ينتج عنها من خيال وأحاسيس وجدانية مع  في

 ) ۳٥ص ،هـ۱۳۹۱،النشار.( المقومات الجمالية في تفاعل عضوي
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 :الرمزية في الفن الحديث
 

. كان تسجيل الحقائق البصرية هي الهدف األساسي وجل اهتمام الفنان و ذواق الفن ومشجعيه     

واختلفت درجة المطابقة البصرية للطبيعة من عصر ألخر ففي العصر البدائي كانت عملية 

ستمر النقل من الطبيعة التسجيل رمزية مع إمكانية التعرف على الشكل سواء آنية أو إنسان ، وا

عبر العصور المتعاقبة و وصلت الحقيقة البصرية إلى ذروتها في عصر النهضة االيطالية في 

باكتشاف قواعد المنظور ) م۱٥۱۹-۱٤٥۲(وليوناردو دافنشي ) ۱٥۹٤-۱٤۷٥(أعمال مايكل أنجلو

التصوير بمدى والظل والنور مما أضفى على التصوير قمة مضاهاة للطبيعة المرئية وقيس جودة 

 .قربة ومحاكة للطبيعة المرئية بدون أي تصرف من الفنان كما سيطرت الموضوعات الدينية 
 

الموضوعات الدينية ووسيلة لسرد القصص التي وردت في  أسيرظل التصوير حقبة من الزمن     

ذرية في العالقة بين الفن والعلم في القرن العشرين أحدثت تغيرات ج تعد حيث،الكتب السماوية

المفاهيم الفنية المتعلقة بفن التصوير بشكل ملموس فكان للنظريات العلمية واالكتشافات الحديثة 

 .كبير األثر في تحول أنظار الفنانين إلى الرغبة في التعبير عن طبيعة العصر الحديث
  
 

يلية تلك المناهج التي تعالج موضوعات عن طريق صيغ تشك هيالرمزية في الفن الحديث ف   

 إلىومظاهرها الخارجية للوصول  األشياءرمزية، في تخطيط لواقع  ألشكالجمالية رمزية الشكل 

جوهر هذا الواقع ،الذي يمكن ادراكة عن طريق الوجدان، كما يمكن ادراكة بواسطة الحواس التي 

من  راجهاوإخ رموزهتزيد معلوماتنا عن العالم المحيط بنا والفنان في العصر الحديث حاول تطوير 

 . المختلفة لواقع مغاير وجديد  الحضاراتالصياغ البدائي الذي عرف عبر 

 

عن الواقع من فلسفة خاصة  إلىرموزهم الخاصة التي تنتمي عندما ابتدع الفنانون الحديثون و   

في  واألحالمفنهم من الخيال  فاستلهمواتنسجم مع روح الرمزية  إعمالهم أصبحتاجل تجسيد فكرة 

الفنانيين الرمزيين ومن  أعمالهمومن هؤالء الفنانين الذين تناولوا الرمز في . فكرة جديدةسبيل 

"  Salvador Daliسلفادور دالي  "و Marck Chagalفان جوخ  و مارك شجال الفنان، 

 Wassily فاسيلي كاندنسكي" Joan Miro  "۱۸۹۳-۱۹۸۳جوان ميرو " ۱۹۸۹-۱۹۰٤

Kandinsky  "۱۸٦٦-۱۹ول كلي ب" و  ، ٤٤Paul klee  "۱۸۷۹-۱۹٤۰   . 
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قي المدرسة  أعمالةالتي كانت توصف "فنسنت فان جوخ"الرمزيين الفنان الفنانين أوائلومن     

ثقيلة والموضوعات  وأشكالقاتمة  بألوانالفنان  أعمالرمزية تعبيرية ولقد تميزت  بأنهاالحديثة 

ن سرعان ماتبلورت اسلوبة الجديد فظهرت ولك األولى مرحلته وهذهمستمدة من حياة الفقراء 

الزاهية واستطاع ابتكار اسلوبة الخاص كما حددت  واأللوانالفرشاة  وضرباترموزة الخاصة 

) ۲۰(شكل لوحتهاشكالة بخطوط داكنة مستمدة من المطبوعات اليابانية ويتضح اسلوبة من خالل 

. متفاوتة  اعاتبإيقطويلة  أشرطةعبارة عن في الفرشاة  لمساته أصبحتحيث 
   

م ۹۲*۷۳،،زيت على قماشتفتحه،فروع البندق في "فنسنت فان جوخ"،)۲۰(شكل

م ۱۸۹۰، أمسترداممتحف 
 

مارك "الخاصة الفنان الروسي رموزهالعنان لخيالة وابتكار  أطلقواالسرياليين الذين  الفنانينومن    

كانت  فموضوعاتهاعرية موضوعات خيالية خرافية ذات نزعة ش لوحاتهحيث اتخذت " شاغال

 األحالم تشبهبالجمع بين العناصر الحية والساكنة التي  رموزهوتميزت  لالالمعقوالخيال  إلىاقرب 

.  )۲۱(كما يتضح هذا من خالل لوحته في شكل ي رؤية سرياليةف

 



 - ٤۳-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ۱۹٥۰،العروس، مجموعة خاصة،"مارك شاغال"،)۲۱(شكل
 

الرمز من خالل  إلىالرمزي البد من التعرض  االتجاهبرز الفنانين في وعند الحديث عن ا     

إعادة الخيال   األساسي هدفهم  وكان ۱۹۲٤السريالي عام  االتجاه، فلقد ظهر  السريالي االتجاه

االتجاهات في العصر  أواخروالالشعور في مجال التصوير ، كما من  األحالمعالم  إلىوالسمو 

.   األدببنشر معتقداتها في البداية عن طريق " السريالية"الحديث  ، وقد بدأت 
 

وتعتمد السريالية على حرية الفنان بحيث تظهر أفكاره المكبوتة من خالل تعبيراته الفنية وكانت     

معظم العناصر التي يعتمد عليها الفنان السريالي في تكوين موضوعاته مستوحاة من   العقل الباطن 

كون عاجزين عن إدراكها ، فتأخذ طريقها للظهور في صورة األحالم ، التي حيث الرغبات التي ن

كما يستنتج من " تبدو لنا في صورة رمزية، على هيئة أمكنة ، وأزمنة غير مألوفة لنا في الطبيعة ، 

أي ماخلف الحقيقة البصرية الظاهرة ويعني ذلك أن المظهر الخارجي الذي  Sur-realism االسم 

في حقبات كثيرة ال يمثل كل الحقيقة بل يزعم السرياليين أنة اليمثل إال خمسها ،  شغل الفنانين
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واألربعة أخماس الباقية تستقر في الالشعور وفي األحالم ، وأحالم اليقظة التي توارى كثيرا من 

اح األفكار عن الرقابة التي تتسم بالضبط والقوانين الصارمة التي ألتسمح إال لما يتفق معها باإلفص

و الخروج ، إما البقية التي تمثل الجانب األكبر تمثل اإلنسان على حقيقية، وعلى فطرته فتبقى في 

 )۹۹، م ۱۹۷۲البسيوني،" (الالشعور
 

الفنانين   أشهرمن  ۱۹۸۹-Salvador Dali  "۱۹۰٤سلفادور دالي  "ويعتبر الفنان السريالي    

 االتجاها داللتها الرمزية التي تعبر عن فلسفة خصوصية معروفة له لرموزهالسرياليين التي كانت 

. الفنان  إليةالذي ينتمي 
 

التي تناولها  رموزه ألهمتحليالت فنية  إلىالفنان سلفادور دالي نتوصل  إلعمالومن مالحظة      

ليس بينها صلة في ارض الواقع ولكنة يحاول بكل مهارة  ألمورحيث نالحظ خلطة  لوحاتهفي 

 .التعبير الخاص  وأسلوبمضمون اللوحة ربطها من خالل 

 
 

 م۱۹٤٥،زيت على قماش، باريس،"الكواكب السيارة و اليورانيوم"،"سلفادور دالي"،)۲۲(شكل
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من خالل الحوار والعالقة بين العنصر  السريالي اعتمد على إبراز أشكاله ونالحظ إن الفنان    

خيالي ذو طابع رمزي يحمل المشاهد فيما وراء  اآلدمي واألشكال والمساحات الهندسية إليجاد جو

الواقع المرئي ويكشف له عن عالم خاص له طابعة المتميز وجو خيالي موحش من خالل استخدام 

ل الفنان لأللوان كان المشهد يروي حلما وسط جو خيالي أسطوري ، كما إن الضوء والكثافة الظال

وقد نظمت اللوحة برموز في مستويات " داليسلفادور "فنانلالها اثر كبير في غموض شخصيات 

متفاوتة حيث ربط بين العناصر واألشياء بأسلوب رمزي سريالي معتمد على البساطة في تناوله 

للعناصر والتعقيد من حيث الرسم الواقعي جدا لهذه العناصر التي تدلنا على مثلياتها في الطبيعة 

). ۲۲(هذا من خالل لوحته في شكل  باسلوبة و وفقا لرموز الفنان الخاصة كما يتضح

 
على رموز غريبة وتوزيعا في  اعتماده" سلفادور دالي"نالحظ من خالل تحليل لوحة الفنان    

 األعمدة هذهسماوية حبيسة صندوق رمادي كبير وظهور  وأجرامفضاء اللوحة فهناك رؤوس 

رافية فهناك هياكل بشرية في الجزء الجنوبي من اللوحة حيث نالحظ بعض العناصر الخالمنصهرة 

الفيل في  رتخرج من ألسنتها بعض الحمم وهناك االوجة الزرقاء لفتاة في منتصف اللوحة ويظه

الجزء العلوي من اليمين يظهر فيلين في وضعية السير والجزء األيسر هيئة جل متفرج على هذه 

. األحداث والرموز المتنوعة في اللوحة
 

أن الرمز لدية شئ يوحي بشئ أخر بفضل " سلفادور دالي"السريالي  ونالحظ من أعمال الفنان    

وجود عالقة معينة بينهما من إنتاج الفنان وهذه الرموز لم تستخدم الرمز بالمعنى الشائع والمعتاد 

فهو ليس وسيلة لتحديد شئ واحد بل هو وسيلة للتعبير عن حالة من الالوعي والخيال الخاص 

سفة السريالية وبذلك تتم من خالل رموز الفنان اللجوء إلى الجزء الخاص بالفنان المعتمد على فل

. الغير واعي من العقل والذي اليسيطر علية اإلنسان
 

سافر حيث " خوان ميرو"الفكر السريالي الفنان  واعتنقالسرياليين الذين سافرو  الفنانينومن     

سريالية التي يعتبر احد ابرز مؤسسيها ومن ال ليبدأ رحلته الحقيقية مع ۱۹۳٤ميرو إلى باريس عام 

أو  وأعلن ثورته خارج أي اهتمام جمالي ۱۹۳٤صدر عام  أوائل الموقعين على بيانها األول الذي

 تفرد خوان ميرو عن غيره من، السريالية في بداية الحرب العالمية الثانية أخالقي  قبل أن تندثر

مقتضيات  فناني السريالية بنزوعه نحو التبسيط واالختزال فلم يبق يمارس صناعة اللوحة حسب

اللوحة عنده إلى فضاء  المفاهيم الفنية السابقة فتخلى عن خط األفق والمساحات المبنية وتحولت

الفنية تنحرف عن النقطة المركزية  كوني مسطح مما جعل عين الناظر إلى إي عمل من أعماله

التشكيالت الخيالية المبتعدة عن المناخات  صبح مشدودة إلى الفضاء الكلي الذي ترتسم عليهلت
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وهي تشبه حيوانات خرافية صغيرة، أو عناكب أو نباتات سحلية، ودعابات فياضة، أو الواقعية 

  . أشكاالً هجينة غريبة في تفاصيلها المعقدة والمبهمة، والتي لم تقع عليها عين البشر من قبل 
 

وهذه األشكال تشكل على الدوام ايهامات بصرية موضوعة خارج تقاليدنا المعاصرة،       

وبذلك أدخل ميرو بأعماله هذه مفردات مختلفة جديدة . تتضاعف فيها وحولها الفراغات والمسافات

 اتخذ ميرو،في قاموس اللغة التشكيلية، تتجمع تحت واجهة الالموضوعية لطابعها التجريدي العام

الفرح  الطفولة وخياالتها منابع واستلهامات إلشكاله البسيطة التي تهوم وتنطلق في العاب من أحالم

عندما يرسم رموز األحالم  وهكذا فان ميرو، اإلنساني وتنفصل عن كل قوانين االتصال بالواقع

م بتحرير والالعقالنية فوق الوعي والعقالنية فانه يقو ليحرر نفسه من الرقابة ويضع الالشعور

   .التقليدية لممارسة حريته الكاملة االصطالحات التشكيلية
0Thttp://forums.fonon.net/showthread.php?t=9720T 

 

 اإليهاميةالخاصة التي تدل على صياغة سريالية مخالفة اعتمدت على  رموزه لهوكانت      

الفني الذي مر بمراحل متعددة يكشف لنا عن واقعة  تطورهالتميز بحيث نجد  لهالرمزية وكان و

الخامات الجديدة تناولها الفنان بتقنيات  هذهكفنان رمزي حيث استخدم خامات مختلفة النجاز لوحتنة 

للحصول  نةالزي باألوانجديدة نابعة من البيئة المحلية للفنان كالخيش والرمل والخيوط مع مزجها 

حالة من التجديد تخرج  إلىالرمزية وصهر مكنوناتها لتصل  لوحاتهعلى مالمس متنوعة تخدم بها 

 .عناصر ومدلوالت رمزية جديدة  إلىالمشاهد من الرتابة والملل 
 

أرضية لوحاته معده بألوان متدرجة "وعندما نحلل المفردات التي استخدمها ميرو نجد أن       

كما تحتوي اللوحة على كتابات  الضوء في طياتها والظالل في بعض جوانبهاتحمل لمسات من 

الرموز مع الخلفية  لهذه األسوداليمين مع تمازج اللون  أقصىباللغة االنجليزية كما يظهر ذلك في 

من اللوحة والجزء العلوي باللون  األسفلالتي جاءت باللون البرتقالي الممزوج بالبني في الجزء 

تسبح في محيط فضائي التعتمد  وكأنهااللوحة  أنحاءد تمت توزيع الرموز على جميع وق األصفر

 لوحتهكما يتضح ذلك من خالل  واأللوانوالمقاسات  اإلحجامعلى الترتيب المعهود ومتفاوتة في 

). ۲۳(في شكل
 

 

 

 

 

 

 

http://forums.fonon.net/showthread.php?t=972
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 زيتية،ألوان حياة اليارد،"خوان ميرو)"۲۳(شكل

 .م ۱۹٤۸، مجموعة خاصة، اش الكانفسقم وأوراق على
 

 

دون أن يلجأ إلى الرماديات أو األسود واألبيض فاألضواء والظالل هي من طبيعة النسيج         

اللوني لألرضية قد تدخلها االصفرات والبرتغاليات والدرجات المحمرة وكل هذا يوحي باألضواء 

األشكال فكلها  أما،دورها توحي بالضالل وهذه ب، وتداخلها بالبنفسجيات واالزرقات والبنيات

تجريدية أو رمزية كما يفعل األطفال أحيانا فمن التجريدية تظهر في لوحاته الدوائر والبيضاويات 

أما الرموز فمختلفة من عناصر هندسية تقريبا فهي مركبة بطريقة ، والخطوط والزوايا واألسهم

 )۲٤شكل (ي أو هالل أو سمكة توحي بعدة إيحاءات قد يلمح فيها عصفور أو ادم
 

وقد تسمح هذه الرموز بتأويالت مختلفة فهي تحمل عامل الغموض وشأنها في ذلك شأن طبيعة      

لميرو بعض الرموز التي ترتبط باإلنسان رغم انه يظهرها محرفه ومبالغ في ا ف، األعمال السريالية

بأصابع كبيرة وأكثر تفصيالً و حجماً وال تفاصيلها ونسبها بشكل ملفت للنظر فقد يرسم يد اإلنسان 

لذلك األنظمة اللونية التي استخدمها حققت ، يهتم بالجسم بل يزيد من ضخامة الرأس و األيادي

 ،البسيوني".( المعاصر في القرن العشرينصياغة جديدة وشخصية مميزة في عالم التصوير 

) ۱۷۳ص، م۲۰۰۲
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 م، صالة نوكس للفنون بنيويورك۱۹۲٤، كارنفال مارليكان، "خوان ميرو"،)۲٤(شكل

 
أن ألوانه الساخنة الفرحة تعود إلى "  خوان ميرو"الفنان ألعمالونالحظ من خالل تحليل       

حياته الفنية كرسام فطري  بدا ميرو، مرحلة الطفولة التي أمضاها في مناطق أميركا الوسطى

وقد قال  الشعبية االسبانية لها تأثير كبير على فنه ونيا وكانت الفنونللمناظر الريفية في مقاطعة كاتال

التجميلية وال الخداع  الفن الشعبي كان على الدوام يسحرني إذ ال توجد فيه المساحيق(عن هذا الفن

.  كبيرة والرياء واالنفعال المزيف انه يتجه مباشرة نحو القلب وبمحبة
 

يتألف مضمونها من أشكال توحي إلى الخيال "خوان ميرو"انوبذلك نتوصل إلى إن رموز الفن   

والعقل الباطن وتميزت هذه التكوينات السريالية التي تميل إلى النزعة السريالية التجريدية واضح 

في أعمالة ذات األلوان الزاهية وإطالق العنان للخيال والفكر بدون سيطرة العقل الواعي 

) ۱۹۰ ص،م۱۹۷۸عالم،.(

الذي عبرت " فاسيلي كاندنسكي"الرمزيين الذين كان لهم طابعهم الخاص الفنان  فنانينالومن      

الطبيعية نتيجة لتجارب طويلة عاشها  باألشكالعن بدايات الفن التجريدي بدون أي ارتباط  رموزه

 ورموزهاشكالة  إنالمتجددة في فن التصوير بالموسيقى، وذكر  تجاربهالفنان حيث شبهة الفنان 

الطيف  ألوانفي الموسيقى مع استخدام  األصواتتكون معبرة عن الطبيعة مثل تعبير  إن يمكن

واالطالع على الفنون في البالد التي  وخبراتهفي الرموز سفرة  حصيلتهومما زاد من . الديناميكية
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م فزار مصر وفلسطين وسوريا وتعرف على ۱۹۳۱عام  األوسطقام بزيارتها في الشرق 

)  Becks,1999,p171(ية وغنى رموزها الحضارات الشرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، السماء الزرقاء ،زيت على قماش "فاسيلي كاندنسكي"، )۲٥(شكل

م ۱۹٤۰سم المتحف العالمي الحديث،باريس۷۳*۱۰۰   
 

األزرق جماعة الفارس  أشهرمن ابرز الفنانين بالقرن العشرين ومن " بول كلي"ويعد الفنان     

في الكثير من  القدامى حيث يتضح أسلوبه المصورينمن  وتأثيربدافع  ض من رموزهكما استمد بع

ن كما الذي تميز بها الفنا باألقالمالمائية والرسم  واأللوانالزيتية  األلوانالتي نفذت بخامة  لوحاته

حيث كان يقوم برسم اللوحة دون تصميم  واأللوانفي الخطوط  توضح خيالة الفريد في رموزه

يشعر ض الخطوط والرسوم التوضيحية مع اختيار الخامة المناسبة مهتما بترجمة ماعويضع بسابق 

. في عقلة الباطن من رموز غير مرئية وغير مسموعة مع االستفادة من رموز الشرق العربي  به
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بول كلي في بدايات حياته الفنية باأللوان كظاهرة نظرية، ثم اكتشف في وقت متأخر أن  أهتمولقد   

عام  إال بعد زيارتهالحقيقة  هذه" بول كلي"درك الفنان وفي الواقع لم ي لها تأثيرا على الروح

بها التراث التونسي حيث شكلت هذه الرحلة  التي يزخر واأللوانبالرموز  وانبهارهم لتونس ۱۹۱۳

. الفنية منعطفا هاما في حياته

  

  

  

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مائية على ورق ألواندينة، ، كرنفال الم"بول كلي"،)۲٦(شكل
 م ، سويسرا۱۹۲٤سم، ۳۱*  ۲۳

 

 
المستوحاة من العوامل  إلى رموزهالفنان في القرن العشرين توصل  أن إلىومن هنا نتوصل      

 قد تعرض لها في حياته أوالقديمة التي مرت ببيئة الفنان  الحضاراتمن  وبتأثيرالتي طراءت علية 

العالمات والدالالت التي تدل على  أهممن  أصبحت الفنانينالتي تناولها الرموز  هذه.  وعبر أسفاره

فنان  أليمن العناصر المهمة التي تثري الجانب الفني  واعتبارهالرمزي  االتجاهمدى انتشار 

والمضامين والخامات والتقنيات  األفكارهو جديد ومختلف من  العشرين انفتح على كل ما فالقرن

. فلسفة عصر بكل معانية المستخدمة لتعبر عن
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: الفنانين الرمزيين في الوطن العربي 
      

الرمز كبير في الوطن العربي فقد برز عدد كبير  اتناولوالعرب الذين  الفنانينعدد  أصبحلقد    

على تسجيل التراث  اوحرصوالرمز  اتناولوفي المملكة العربية السعودية من الفنانين الذين 

في مواضيعهم الفنية للحفاظ على الهوية التراثية واالستفادة منة  واإلسالميةالمحلي والعربي 

الشعبي والرسمي للرموز في مناطق  االتجاهالتصويرية  األعمالالشعبية ، كما تعكس تلك 

. المملكة العربية السعودية 
 

تناول  نالذي الفنانينومن  مصر فقد وجد الفنان الطرق المثلى للحفاظ على التراث في كولذل   

المباني  أبرازعلى توثيق التراث من خالل  اعتمادهحيث نالحظ  المصريةة من البيئ مرموزه

.  المصريةالرمزية التي تحمل سمات وصفات البيئة  واألشكالالمعمارية القديمة 

تناولوا الرموز المختلفة في رؤية جديدة لفن الذين  المصريين التشكيليين المعاصرينمن الفنانين و

ريق تناول الحضارات المختلفة فمن الرموز الخاصة بالحضارة وذلك عن ط بعد الحداثة ما

وتتضح  ، المصرية القديمة أيضاً رموز خاصة بالحضارة اإلسالمية  ورموز خاصة بالفن الشعبي

 ،)۲۸,۲۷(كما في الشكل تلك الرموز من خالل التفاصيل الدقيقة لتلك األعمال

 .)۳۸ص،م۲۰۰۹،يوسف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سم زيت على  ۸۰*سم۸۰،وألوانرموز ،تشكيلية عال احمد يوسفالفنانة ال،)۲۷(شكل

. القاهرة، م۲۰۰۹،كانفسقماش 
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سم زيت على ۸۰*سم۸۰،رموز وألوان،الفنانة التشكيلية عال احمد يوسف ،)۲۸(شكل

. القاهرة، م۲۰۰۹،كانفسقماش  

 
 

الفنان المصري ب الرمزي الجان التي كان يغلب على لوحاتهومن الفنانين السرياليين     

الذي كان يستنبط أسرار لوحاته من القوى الخفية ومظاهرها وفلسفتها " عبدالهادي الجزار"

 نب الرمزي بشكل أسطورهفقد استخدم الجا يقع علية بصرة في المجتمع ويسجل بريشته كل ما

بية فالرموز عنده ة ذات السمة الشعالسريالي هارة عالية حيث قام بصياغة أعمالهحيث يتعامل بم

 .الذي هو مزج لتلك الحضارات  اإلسالميالتراث المصري القديم والفن  مستمدة من آصاله
 

السريالية الموضوعية مقربا بمناهج التحليل  د عبر الفنان في العديد من لوحاته بطريقتهوق   

 لإلنسانويتضح فيها التمجيد البشري ) ۲۹(شكل يتضح في لوحته النفسي بالعقلية الشعبية وهذا ما

الذي حقق هذا االنجاز  لإلنسانالمصري صانع الحضارة ومشيد السد العالي وهى صورة رمزية 

عصر الذرة والتكنولوجيا  إلىالرائع وترائي فيها التركيبات الميكانيكية والكترونية التي ترمز 

. الحديثة
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، السد العالي،زيت على سيلوتكس  "جزارعبد الهادي ال"،)۲۹(شكل

م ۱۹٦٤جمهورية مصر العربية،
       

اللوحة نجد الجزار قد ابتدع عوالم سريالية رمزية بنائية تتغنى بالتقدم العلمي  وفي هذه   

تتحد وتندمج معا  بدأتمعدنية  وآالتوالتكنولوجي، بما يوحي من ميكنة تحوي تروسا وعددا 

اللوحة تكدس هائل من  أسفلا الصرح الهائل وهو السد العالي ، فنجد في لتكون في النهاية هذ

اللوحة تنبثق منها هذا  أعلىوفي النهاية  لالنتباهفي تراكيب مثيرة  األدوات الصناعية و اآلالت

وخلفية اللوحة تطلعنا على .  وصموده تطلعه يشبهالمخلوق رمزا لشخصية العامل المصري وهو 

 .وراء هذا الصرح اإلنسانزراعة وصناعة وبناء لرخاء  البالد من خير هذه

 
م، تعد من ابرز رواد الحركة الفنية ۱۹۹٤ -۱۹۰٥" عفت ناجي"ومن الفنانات الفنانة    

، والذين استوحوا عناصر ومفردات أعمالهمبجمهورية مصر العربية الذين استخدموا الرمز في 

القديم، فالفنانة استوحت من الطبيعة في صعيد في الفن الشعبي المصري والفن المصري  أعمالهم

،  أعمالهامصر، حيث بالد النوبة والنيل والصحراء الكثير من المفردات التي استعانت بها في 

. أعمالهامصدرا لالستلهام في  اإلسالميالفن كما كان 
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معروفة في  الزيتية التي استوحتها من الرموز التي كانت أعمالهاكما ابتكرت الفنانة في بعض   

والسد العالي ، فاستخدمت فيها رموزا متنوعة قامت بصياغتها فنيا على سطح اللوحة  النوبةبالد 

ة تالئم خرفبز أفكارها أبرازاللوحات بكونها ذات مغزى ومعنى يساعد على  هذه، واتسمت 

 .تلقائية وبساطة فنون النوبة

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 م ۱۹۸۲بيع، كوالج على قماش وخامات متنوعة، ،الر"عفت ناجي"،)۳۰(شكل 
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تيماء منطقة  -٤
 

الموقع 

تقع تيماء على الحافة الغربية لصحراء النفوذ الكبرى وعلى وجه التقريب في منتصف     

كيلو متر جنوب شرق تبوك  ۲٦۰الطريق بين مكة ودمشق وبين مصر وبابل ،أي على بعد 

 ،كيلو متر شمال غرب العال ٥۰۰كيلو متر غرب الجوف وعلى مسافة  ۳۰۰وعلى مسافة 

القرن الخامس  إلىتيماء مدينة ضاربة في القدم كما يظهر من آثارها ففيها آثار ترجع بر وتعت

) ۲ص،م۲۰۰۲االنصاري( . قبل الميالد

    

بمنطقة تيماء   األثريةالمواقع  أهم

 قصر الحمراء: أوال
 

كتلة صخرية مكعبة،عرفت بحجر تيماء  ،)۸۰(شكل عثر عليه في قصر الحمراء ومن أهم ما    

كعب ،عليها نحت بارز من وجهين، الوجه األول يبدو فيه رأس ثور فوق مذبح يتكون من الم

ثالث كتل حجرية تعلوها كتلتان أخريان تحيطان برأس الثور، وإلى اليسار من ذلك يقف شخص 

يرفع يده اليمنى في في تضرع مرتدياً ثوباً طويالً مزركشاً ، ويقف أمامه شخص آخر يحمل في 

أو مجمرة ، وإلى يسار الشخص ذي الثوب الطويل المزركش رسم لقرص الشمس يده قرباناً 

أما الوجه . المجنح ،ويظهر فيه بوضوح ريش الجناحين والذيل ، وفوق المذبح نجمة يعلوها قمر

اآلخر من الحجر فقد نقش عليه ثور يتجه إلى اليسار ويحمل قرص الشمس بين قرنيه وأمامه 

وتقدم طعاماً للثور، وفي األعلى يوجد قرص الشمس المجنح وعلى  امرأة ترتدي ثوباً طويالً 

 .جانبيه يتدلى ذراعان وفي أعلى الجانب األيمن من قرص الشمس توجد نجمة مثمنة
 

وقد اختلف اآلثاريون في تأصيل هذه الرسوم البارزة التي نحتت على هذا الحجر المكعب ،ففي    

ساليب التي كانت شائعة في بالد الرافدين ،يرى حين يرى بعضهم أن هذه الرسوم تعكس األ

آخرون ان تكرار نحت الثور وقرص الشمس المجنح يعبران عن تأثير واضح من الحضارة 

بوصفه رمزاً للقوة " أبيس"الفرعونية لكون قدماء المصريين قدسوا نوعاً من الثيران هو العجل

هورة على هيئة ثور يدمر بقرنه احد في لوحته المش) نعرمر(والخصوبة ، وقد ظهر الملك مينا 

الحصون ،وبدا قرص الشمس المجنح بين قرنيه، كما أن قرص الشمس المجنح يرمز إلى المعبود 

البقرة المقدسة " حتحور"بالثور، وهناك أيضاً " بوخيس"ورمز قدماء المصريين للمعبود " رع"
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تظهر حاملة قرص الشمس بين قرنيها،وتتكون األجزاء الباقية من قصر الحمراء  التي دائماً ما

) ٤۷,٤۳ ،م۲۰۰۲االنصاري( .من غرف لم يبق معظمها إال أساسات الجدران

 

قصر الحمراء التاريخي بمنطقة تيماء بالمملكة العربية السعودية ) ۸۰(شكل

 

جبل غنيم 
، وهو )۸۱(شكل هة الجنوبية الغربية من تيماءيقع جبل غنيم على بعد عشرة أكيال في الج    

عبارة عن سلسلة جبلية تعد معلماً بارزاً يساعد المسافرين على االهتداء وتحديد مواقعهم بالنسبة 

ويعد الرحالة اإلنجليزي فيلبي  ،"صلم"وأقيم على قمته الغربية معبد للمبعود التيمائي. إلى تيماء

م، واكتشف المعبد ۱۹٥۱/هـ ۱۳۷۰زيارته لتيماء سنة أول من وصل إلى قمة جبل غنيم عند 

وجدت على صخرة :"ويقول فيلبى عن ذلك االكتشاف ". صلم"الذي كان مخصصاً للمعبود 

،وكان "صلم"ناعمة يبلغ ارتفاعها عشرين قدماً عدة صور منحوتة ،تمثل رأس ذلك المعبود 

يبرز من طرفيها قرنان فوق األذنين رأسه بيضاوي الشكل ال ذقن له، أما جبهته فواسعة مستقيمة 

وأمام هذه الصخرة وجدت أرضاً ممهدة عريضة قدرت أنها كانت المذبح الذي تقدم ..الواسعتين 

ويوجد حول الصخرة التي عليها صورة المعبود صلم، العديد من النقوش الموجهة ". فيه القرابين 

أي سكان ديدان العال ) دن ونبيط ومساد(له ومنها نقش يدعوه إلى نصرة أتباعه على أعدائهم من 

 . واألنباط ، وهي إحدى القبائل العربية التي كانت تكسن بوادي السرحان
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جبل غنيم التاريخي والمشهور بمنطقة تيماء  )۸۱(شكل
  
 

 اللوح الحجري

يبين النحت  وقد نحتت قمته بحيث تركت بروزاً منتصباً في الوسط أضيق من بقية اللوح –   

متر باتجاه األسفل وقد . ۲٥بارز عدداً من الرموز المقدسة ويمتد من قمة اللوح إلى مسافة ال

نقشت على اللوح أسفل النحت البارز عشرة سطور من الكتابة اآلرامية البارزة، ويشتمل النحت 

البارز على قرص مجنح، ونجمة ثمانية وقمر كامل ، وقد وضعت كلها في القمة فوق الكتابة ، 

ن الجناحان هنا ساقان حولتا إلى أشرطة مقوسة، وهناك حلقتان فوق قرص الشمس المتوسط ويبي

)  ٦۷,٥۹م ،۲۰۰۲ األنصاري(    . )۸۲(شكل بين الجناحين الممتدين
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 ، اللوح الحجري بمنطقة تيماء تظهر بة اثر الرموز والكتابات القديمة)۸۲(شكل
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 نجرانمنطقة  -٥

. ۲۰,۱۷وخطي عرض  ۲٥,٤۳بين خطي طول أقصى الجنوب الغربي للسعودية ب تقع نجران  

ويحد منطقة نجران من الغرب منطقة عسير ومن الشرق المنطقة الشرقية ومن الشمال منطقة 

قدم تبدو نجران وكأنها شبه  ألف ۲۸من على ارتفاع الرياض ومن الجنوب الجمهورية اليمنية 

رة وسط محيط من الجبال يطوقها من ثالث جهات، وتفتح ذراعيها من ناحية الشرق جزي

 )۱۱ص، م۲۰۰۳ األنصاري. ( الربع الخالي اكبر صحراء أسرارلتستوعب كل 
 

أنها  تاريخ الجزيرة العربية، ومهد حضارات وثقافات ضاربة في القدم، وتعتبر نجران     

نجران ( إلىب تسميتها في إحدى الروايات المتضاربة وتنس. وتضج باالختالف والتنوع والتضاد

 الذي يقال إنه أول من نزل في موقعها وأسسها، تماما كما أسس مدينة ) بن زيدان بن سبأ

  .االسكندر المقدوني
 

في المدينة التي كانت . وتعد نجران أحد األماكن القليلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم    

محرقة في التاريخ البشري، وخلدت آيات الذكر الحكيم قصة أصحاب مسرحا لحادثة أول 

 .األخدود الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة في مطلع سورة البروج
 

ضخمة، ومقصوصة بعناية بعضها يحمل رسوما ظاهرة بنجران والمالحظ أن الصخور       

 ،لسماع حكايتها المؤلمةونقوشا بأحرف كبيرة كأنها تستصرخ القادم للتوقف وفك رموزها 

في هذا المكان بشكل يثير الدهشة والتساؤل، ورائحتها الغريبة تذكرك  األراك أشجاروتنتشر 

تخفي  أنكأنها تحاول  األرضعلى  األمتاربروائح القبور وأجداث الموتى، وهي تمتد لعشرات 

  . رجزًءا من بشاعة المذبحة تحت غصونها المتشابكة وأوراقها شديدة االخضرا
 

منطقة نجران  آثار أهم
 

 بوابة تاريخ العرب: أوال

الغزو حيث يعتبر  إثناءالجنود  بأنها كالحصن المنيع الذي يحتمي به أهميتهاوهي بوابة تتركز    

بطريقة  أسلحتهم لتوجيهالجنود  كما يحتمي بهويمنعهم من دخول المدينة  األعداءسد في وجهة 

وسيلة لحماية وتحصين منطقة نجران بنيت منذ القدم  فهييظهر فيها اثر لوجود الجنود  خفية ال

حيث يتضح الهيئة التي بني عليها البرج بشكل مستطيل ) ۸۳(صورة شكل ألهداف حربية ويبدو

. بالحجارة الضخمة 

 



 - ۱۰٥-  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح بوابة تاريخ العرب بمنطقة نجران) ۸۳(شكل 
 
 

األخدود منطقة : ثانيا 
    
ذو (  ةحيث قام أخر ملوك التبابع، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة البروج  األخدود   

وهو يهودي باالنتقام من مسيحيي نجران فأساء معاملتهم وقتل الكثير منهم ظلماً ، ) نواس 

  .ذو نواس وأنهى دولتهفاستنجدوا بملك الحبشة الذي أرسل حملة عسكرية بقيادة أرباط الذي هزم 
 

هـ وكانت النتائج ۱٤۰۲وقد قامت وكالة اآلثار والمتاحف بالتنقيب في هذا الموقع منذ العام    

مشيد من الحجارة  )۸٤(شكل مشجعة جداً ففي منطقة القلعة تم الكشف عن سور خارجي كبير

رية ، إضافة لكتابات المربعة ومزين من األعلى بشرفات دفاعية ، بداخله عدد من المباني الحج

ورسوم حيوانية ، وتم الكشف أيضا خارج القلعة عن عدد من المقابر وأساسات المباني و 

المعثورات المختلفة المتنوعة تعود للفترات البيزنطية واألموية والعباسية وما بعد العباسية ، 
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على الزراعة جارياً جانب كونه مركزاً ت إلىوأظهرت التنقيبات األثرية أن الموقع كان يعتمد  

وذلك من خالل السدود وأنظمة الري التي وجدت بقاياها فيه ،أظهرت النقوش العديدة المكتشفة 

 )۳۸، م۲۰۰۳االنصاري(.أن الموقع كان مركزاً هاماً لتجارة القوافل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لكة العربية السعوديةفي منطقة نجران بالمم األخدود) ۸٤(شكل
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تحليل الرموز والنقوش في المملكة العربية السعودية 

 
 المقدمة 

 األثريةالمناطق  وأشهر ألهملقد دعت الحاجة بعد الدراسة النظرية التي قامت بها الدارسة     

النقوش والرموز التي تم  لهذهنقوم بدراسة تحليلية  أنبالمملكة العربية السعودية والتعرف عليها 

 .قد تثري البحث  وأحداثمن كتابات  تحتويه ة ماومعرف إليهاالتوصل 
 

 ) :مدائن صالح(منطقة العال تحليل الرموز والنقوش ب:  أوال
 

تعد منطقة العال من أهم المناطق التاريخية في المملكة العربية السعودية من حيث تعدد 

عمارية التي خلفها مواقعها التاريخية األثرية كموقع الحجر الذي يضم في جنباته أهم المظاهر الم

األنباط إضافة إلى العديد من المواقع المتناثرة في منطقة العال التي تحوي عشرات من النقوش 

الثمودية واللحيانية "العربية القديمة مثل النبطية والمسندية الجنوبية المعيشية والمسندية الشمالية 

 .وغير العربية المكتوبة بالخط الالتيني" والصفوية
  

من أبرز هذه المواقع المكتشفة الذي يلي في األهمية التاريخية موقع مدينتي الحجر ولعل 

والعال هذا هو الموقع المعروف حالياً باسم جبل أم جذايد الذي يبعد حوالي ستة وتسعين كيالً إلى 

الشمال الغربي من مركز المعظم فقد عثر في هذا الموقع المهم على نصوص مكتوبة بالقلم 

هي الغالبية وعدد قليل من النقوش المكتوبة بالقلمين العربيين القديمين المعيني والثمودي النبطي و

وأخرى تصل إلى ثالثة نصوص بالقلم الالتيني وقد قدمت لنا هذه النصوص النبطية العديد من 

المضامين المهمة لعل من أهمها أننا تمكنا من تحديد تاريخ العديد منها إذ إن بعضها يعود إلى 

القرن األول الميالدي وأخرى تعود إلى القرن الثاني الميالدي وعدد قليل ال يتعدى أصابع اليد 

هذه المجموعة من النقوش التي تصل إلى مائتين من الواحدة يعود إلى القرن الثالث الميالدي و

 :وواحد وثالثين نقشاً نبطياً نعرض منها 

) ۳٥،م۲۰۰۲الذيب (
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قش من منطقة العال بمدائن صالح ن) ۸٥(شكل

س ل م ح ن ي ن و :   النص  ) :۸٥( شكلالنقش *

ب ر م ع ن ا ل هـ ي 

تحيات ُحسنين :   الترجمة

  )َمْعن اإلله(بن معن هللا 

: التعليق 

يدل أسلوب كتابة هذا النص التذكاري القصير على تمتع كاتبه ُحنين بقدرة جيدة على 

 .الكتابة النبطية 

المعروف بكثرة " سالم، تحية"هو االسم المفرد المذكر المضاف الذي يعني :  س ل م

 .في النقوش النبطية وقد جاء أيضاً في عدد من النقوش السامية األخرى

واشتقاقه من الجذر السامي " ُرعى من اإلله " علم مختصر يعني فضل :  ح ن ي ن و

 .الوارد في النقوش األوجاريتية والفينيقية  )ح ن ن(

اسم مفرد مذكر مضاف يعني بن وقد جاء بشكل مكثف في هذه النوعية من :  ب ر

. النقوش 

أو " إلهي"هو  )م ع ن() اإلله(علم مركب إما من جملة اسمية يعني :  م ع ن ا ل هـ ي

والمقصود تسهيل عملية الوضع أو ظروف " يسر، سهل )م ع ن (إلهي"من جملة فعلية يعني 

 .الحياة األخرى 
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: س ل م و ب ر  النص) :  ۸٥( كلشنقش *

 ح ن ي ن و س ل م                                     

تحيات سالم  :  الترجمة

بن ُحنين                                           

: التعليق 

هذا نقش تذكاري قصير مكتوب بأسلوب جيد على نحو يدل على تمكن كاتبه من 

. وقد ُكتب مباشرة أسفل النقش السابق   األسلوب الكتابي النبطي

السالم من "علم ُعرف بكثرة في النقوش النبطية والسامية األخرى ويعني :  س ل و م

" . اآلفات والعيوب أو اللديغ

واشتقاقه من الجذر السامي " ُرعى من اإلله " علم مختصر يعني فضل  :ح ن ي ن و 

. فينيقية الوارد في النقوش األوجاريتية وال )ح ن ن(

المعروف بكثرة " سالم ، تحية " هو االسم المفرد المذكر المضاف الذي يعني :  س ل م

 .في النقوش النبطية وقد جاء أيضاً في عدد من النقوش السامية األخرى

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقش بمنطقة العال بمدائن صالح ) ۸٦(شكل

 

: س ل م ز ب ى ب ر  النص) :  ۸٦( شكلنقش *

س ل م و 
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تحيات زبى بن سالم  :   ترجمةال

: التعليق 

يعود هذا النص التذكاري القصير إلى بداية القرن األول الميالدي ونلمس هذا من 

المالحظ أن كاتبه الذي يتقن الكتابة النبطية قد  ،ة التي رسم بها الكاتب حروف النصالطريق

حيث إن هذا الحرف ال  )ز ب ى (أوصل حروف جميع كلماته األربع فيما عدا حرف الزاي من

يتصل بالحرف الالحق أو السابق له ويوجد رسم غير متقن يصور جماالً يبدو أنه ليس من عمل 

. صاحب النقش 

علم ُعرف مرة واحدة من نقش نبطي ُعثر عليه في موقع سربوط ثليثة بتبوك :  ز ب ى

. " يدافع يؤيد –"أي )زّب (وأفضل تفسير له إعادته إلى الكلمة العربية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقش بمنطقة العال بمدائن صالح ) ۸۷(شكل

 
: س ل م ب ع ن و ب ر  النص) :  ۸۷( شكلنقش *

س ع ي د و 

تحيات بعن بن سعيد :   الترجمة
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: التعليق 

يظهر كاتب هذا النص التذكاري القصير مرة أخرى إتقانه لألسلوب الكتابي النبطي ومن 

. الحروف ندرك أنه يعود إلى بداية القرن األول الميالدي  الطريقة التي اتبعها الكاتب في رسم

جاء  )ع ن (علم ُعرف مرتين في النقوش النبطية وإذا أخذنا في الحسبان أن:  ب ع ن و

 فإن عد الباء حرفاً للجر تعين  )شش م (كاسم إله في النقوش األوجاريتية الذي عده وزجاً للربة 

والمقصود أن الحمل  )ع ن  (اإلله) بواسطة(يدعم"سم يعني بواسطة أمير غير مستبعد لذا فإن اال

. والوالدة تهلنا بتوفيق من هذا اإلله

ورد في العديد من النقوش   )س ع د(علم بسيط على وزن فعيل من :  س ع ي د و

    .السامية األخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقش بمنطقة العال بمدائن صالح ) ۸۸(شكل

 
 
س ل م ك هـ ي ل و ب ر ن ف م ن :   النص  ) :۸۸( شكلالنقش *

س ن ي ف ر ا 

تحيات كهيل بن ن ف م حامل العلم :   الترجمة
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:  التعليق

" بن" )ب ر (اضطر كهيل إلى ترك الفراغ الواضح بين اسمه واالسم المفرد المذكر

 بسبب التشقق في الصخرة وتكمن أهمية هذا النص التذكاري القصير في أمرين األول أن هذا

النقش يعود إلى النصف األول من القرن األول الميالدي وندرك ذلك من أشكال حروفه الثاني 

. اإلغريقية للمرة األولى في النقوش النبطية  )س ن ى ف ر ا (ظهور لفظة

ربما يكون علماً بسيطاً على وزن فعيل من الكلمة العربية الكهل وفي هذه :  ك هـ ي ل و

الذي  كهل ود الدعاء له بطول العمر أو أن يكون على عالقة باإللهوالمقص" كهل"الحالة يعني 

. ُعبد بشكل مؤكد في قرية الفاو 

لذا فهو علم يحتوي على عنصر من عناصر اإلله التفسير األخير أن يكون هذا العلم هو 

نقوش السبئية الذي جاء أيضاً في ال" لتكن قادراً "  )ك هـ ل(اسم المفعول من الجذر اآلرامي 

وش المعينية في النق )ك هـ ل(وورد العلم في النقوش النبطية والنقوش التدمرية بينما ورد بصيغة 

في النقوش السبئية والقتبانية وهو يماثل العلم  )ك هـ ل م (بصيغةو ،والصفوية والثمودية 

ن ،  (العالمات األولى المعروف ُكهيل أما بالنسبة للعلم الثاني فإن المقروء من حروفه هي األربع

. أما الحرفان األخيران فلم نتمكن من قراءتهما بالشكل المطلوب )ف ، م ، ن 

كلمة تعرف بهذه الصيغة للمرة األولى في النقوش النبطية وهي االسم :  س ن ى ف ر أ

أ ى حامل العلم في  )س م ف ى ر ا(وقد ورد بصيغة " حامل العلم " المفرد المذكر المعرف أي 

  .قوش نبطية أخرى ن

 

س ل م ا د ر م و :   النص  ) :۸۸( شكلالنقش *

ب ر ع ب ر ا ل ج ا 

ق ط ر ى و ن ا 

. تحيات ا د ر م و بن عبد الجا قائد المئة :   الترجمة

: التعليق 

 )س ل م(الخطأ الذي وقع فيه ا د ر م و هو االتصال الخاطئ بين حرفي الميم في 

أما كتابة بقية الحروف فتدل على تمكنه وقدرته على ) ر األولالسط( )ا د ر م و(واأللف في 

. إتقان الكتابة النبطية 

في النقوش )ا د ر م  (علم ورد بصيغته هذه في النقوش النبطية وجاء بصيغة:  ا د ر م و

في النقوش الصفوية وهو على وزن أفعل من األدرم )ا د ر م ن (األوجاريتية والثمودية وبصيغة 
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ويمكن مقارنته بالعلمين األدرم ودارم اللذين ُعرفا في  )أ د ر م(ال أسنان له والعلم وهو الذي 

. الموروث العربي 

ورد في النقوش  )ا ل ج أ( علم مركب من جملة اسمية يعني خادم:  ع ب د ا ل ج ا

. النبطية

وهي كلمة إغريقية " القائد قائد المئة" اسم مفرد مذكر معرف يعني :  ق ط ر ى و ن

) ۱٤۰,۳۹،م۲۰۰۲الذيب (     .في النقوش النبطية  )ق ن ط ر ى ن ا (وردت بصيغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش بمنطقة العال بمدائن صالح) ۸۹(شكل 
 
ا د د ى ب ر م ن ا ب ر ك ى م ب ر  :   النص  ) :۸۹( شكلالنقش *

ب ط ى م ن ق د م ا ل هـ 

ج ن ى ا 

ا د د هي بن م ن ا بن كيم بن :   الترجمة

إله ) قدام(بطى من أمام          

) ج ن ى أ(الشكر والسعادة         
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: التعليق 

ا د  (ذكر تكمن أهمية هذا النص الديني في أمرين األول إذا صحت القراءة المعطاة أعاله

لساللته إلى الجد الثاني والمعروف أن األنباط قليالً ما يذكرون الجد الثاني علماً أن أطول  )د ى

فيه ساللة تعود إلى الجد السابع هو النقش النبطي الذي عثر عليه في دومة الجندل داخل  نقش ذكر

. الحي السكني 

في النقوش النبطية والذي عرف في النقوش التدمرية  )ج ن ى ا (الثاني ظهور اسم اإلله

 :كإله للفرح والسعادة والسكر كما يوضح النقش التالي 

 

ر ا ج ن ى ا ا ل هـ ا ط ب ا و ش ك 

السعادة والفرح والشكر ) إله( )ج ن ى ا(اإلله 

جاءت ألربعة ) ا ل هـ ا ط ب ا و ش ك ر ا( يجدر القول إن صفة إله السعادة والشكر 

.  )ع ل م ا (، اإلله)ش ى ع ا ل ق و م (آلهة أخرى هي 

والتي وردت  )ج ن ى ا (أمام إله" و على كل حال ذكر عبارة  )ا ر ض و د ع ز ى ز(

في النقوش التدمرية قد يعطي دليالً على أن الموقع ذو داللة دينية يقصده العرب القدماء  أيضاً 

.  وعلى األخص األنباط لتقديم القرابين بل ال يستبعد أن يكون كذلك للحج 

وهو ما ال نميل إليه فإذا كان كذلك فيمكن مقارنته  )ع ن ى ا(لكن هذه الكلمة تقرأ أيضاً 

و التي عرفت في النقوش النبطية ولهذا فإن المقصود بإله السكر و السعادة  )ع ن ى(باسم القبيلة 

. هو اإلله الثرى 

يكون فعل نم "وفسره األصمعي بقوله  )ا ر د(علم بسيط على وزن فعلي من :  ا ر د ى

وهو حنين وصوت وقد جاء بصيغته هذه في  )أ د ا(الود ويكون من األد يقال أدت اإلبل تند 

ا د (في النقوش الفينقية واآلرامية والسريانية وبصيغة  )ا د ى(بطية بينما جاء بصيغة النقوش الن

في النقوش الثمودية والصفوية واألوجاريتية وهو يماثل  )ا د د(في النقوش الحضرية وبصيغة  )ا

  .في الموروث العربي  )ا د د (العلم المعروف بصيغة

عرف في النقوش النبطية األخرى والصفوية  )ب ر(العلم المسبوق باسم النبوة :  م ن ا

في النقوش الثمودية وأفضل تفسير له إعادته إلى من عليه يمن منا أي  )م ن (بينما ظهر بصيغة

. اسم اإلله + لذا فهو علم مختصر يعني عطية " العطاء " أحسن وأنعم والمن هو 

هذه الصيغة في النقوش علم يعرف للمرة األولى في النقوش النبطية لكنه جاء ب:  ك ى م

هي  )ك خ م (الصفوية ، الجدير بالذكر أن القراءة المعطاة من قبل ونيت وهاردنج لهذا العلم
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المستور " قراءة خاطئة ويمكن عدة علماً بسيطاً على فعيل من الكم وهو قمع الشيء وستره يعني 

" . ، الممغوط

 (قوش الصفوية وبصيغةفي الن )ب ط ى هـ )(ب ط ى ت  (علم ورد بصيغة:  ب ط ى

في النقوش اللحيانية الذي عده أبو الحسن خطأ على وزن فعل ، واشتقاق هذا العلم إما  )ب ط ت

أو من العربية وذلك بعده " لهذا فهو علم بسيط يعني الناطق المعبر" نطق ، عبر" من العبرية 

ح محررو معجم نسبه إلى البط جمع بطة وهو اإلوز كما اقتر )ب ط ط (على وزن فعلي من

باط الرجل يبوط إذا ذل بعد عز أو إذا  )ب و ط (أسماء العرب وهو األضعف أن اشتقاقه من

. افتقر بعد غنى 

. ورد بشكل مكثف في النقوش النبطية والسامية األخرى " من " حرف جر يعني :  م ن

. ية الذي جاء أيضاً في نقوش نبطية وسام" قدام  أمام –" ظرف مكان يعني :  ق د م

. اسم مفرد مذكر مضاف يعني إله ورد في النقوش النبطية والسامية األخرى :  ا ل هـ

 )٤۲،م۲۰۰۲الذيب (                                                                             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقش بمنطقة العال بمدائن صالح ) ۹۰(
 
ك ى ر ذ :   النص  ) :۹۰( شكلالنقش *

. ع ب د و ب ر 

. ذكرى عبد بن :   الترجمة

 



 - ۱۱٦-  

: التعليق 

توقف كاتب النص عبد رغم قدرته الفائقة في الكتابة كما يظهر من حروف النص عن 

. نصه التذكاري القصير وإكماله وهي ظاهرة ملحوظة في النصوص القصيرة  إتمام

. هو اسم فعيل ورد بكثيرة في النقوش النبطية : ذ ك ى ر 

    .اسم اإلله + علم مختصر أو بسيط يعني خادم ، عبد : د و  ع ب

 )٤۰،م۲۰۰۲الذيب(
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: تحليل الرموز والنقوش بمنطقة الجوف: ثانيا
: منطقة الجوف 

تعد منطقة الجوف من أغنى مناطق المملكة العربية السعودية بالنقوش العربية القديمة مثل      

النقوش المعروفة بالثمودية والنبطية وغيرها من النقوش األخرى مثل اإلسالمية المبكرة 

وف باهتمام عدد من الرحالة األوربيين الذين دعتهم هذه واإلفريقية ولهذا حظيت منطقة الج

. الكتابات إلى زيارتها والكتابة عنها 

وأبرز مواقع هذه المنطقة الغنية بالنقوش العربية القديمة هو موقع تارا الذي جاء بصيغة قارة     

ن دومة قارة هي إحدى القريات التي بي"في المصادر العربية المبكرة حيث وصفه ياقوت بأن 

فالقارة تعني مستدق ملموم في السماء ال يقود في  كاكا وهي على جبل وبها حصن منيعوس

األرض كأنه جشوة وهو عظيم مستدير والقارة أصغر من الجبل بحوالي أربعة كيلو مترات إلى 

   . عرضاً شمالياً  ۲۹ْ ،  ٥٥َ طوالً شرقياً و  ٤۰ْ ،  ۱٤َالجنوب من سكاكا وتقع على الخطوط 

) ٥٤، ٥۳م، ۲۰۰٥الذيب(                                                                  

وكان لموقع الجوف المتميز ولبيئتها الجيدة العامل المهم في دفع العديد من القبائل العربية إلى     

ن الحروف االستقرار فيها ولعل أبرز هذه القبائل التي استقرت فيها القبائل التي اتخذت م

المعروفة حالياً بالثمودي قلماً لها فقد وصلت الكمية المعروفة لدينا من النقوش الثمودية إلى 

نقشاً منها اثنان وستون  ۳٦۲نقشاً ثمودياً ومن هذا العدد من النقوش نشر حتى اآلن  ۹٦۷حوالي 

هـ حيث تم نشر ۱٤۲۰ُدرست من قبل الندي ونيت والبقية تم دراستها على مرحلتين األولى عام 

نقوش  ۱۰۹م حيث تم نشر دراسة مجموعة ۲۰۰۲نقشاً ثمودياً والثانية في عام  ۱۹۱

خمسة وأربعين نصاً جديداً جاءت من ثمانية مواقع في منطقة الجوف موزعة على وهناك ،ثمودية

: النحو التالي 

وهو يقع إلى الغرب ) كرمنسية(ستة نصوص جاءت من موقع يعرف باسم كاف منسية  .۱

. من مدينة سكاكا تحديداً مقابل صوامع الغالل 

نصان جاءا من موقع يعرف باسم قليب الضبي يقع في الموقع المعروف بالحماميات  .۲

 .وهو يبعد إلى الغرب من سكاكا بحوالي ثمانية عشر كيالً 

 ۱۲سم على خط طول ۲.٥خمسة نصوص عير عليها في جبل يقع غرب سكاكا بحوالي  .۳

 . ْ◌  ۲۹َ◌  ٥۸ وخط عرض  ٤۰َْ◌ 

عشرة نصوص جديدة جاءت من موقع القلعة وهو موقع يبعد حوالي خمسة أكيال إلى  .٤

                                        .الشمال من مدينة سكاكا 



 - ۱۱۸-  

أحد عشر نصاً عثر عليها من موقع النيصة وهو موقع يبعد حوالي اثنى عشر كيالً شمال  .٥

 .شرق دومة الجندل 

ن موقع قارة المزاد والموقع يقع شمال شرق سكاكا بحوالي خمسة نصوص وجدت م .٦

 .عشرة أكيال 

أربعة نصوص جاءت من موقع الحماميات وهو مشال موقع النيصة بحوالي خمسة  .۷

 .أكيال أي أنه يبعد عن دومة الجندل سبعة عشر كيالً 

شمال  نصان عير عليهما من موقع الرفيعة الواقع إلى الشمال الشرقي من سكاكا وتحديداً  .۸

                                         .اللقائط بخمسة عشر كيالً 

 

وبعد دراسة هذه النصوص الخمسة واألربعين تمكنا من استخراج العديد من المضامين لعل    

: من أهمها تحديد تأريخ هذه النصوص التي تعود إلى حقبتين 

 

الثالث    منتصف القرن  لثالث والثاني قبل الميالد –القرنان ا(الحقبة الثمودية المتوسطة :  األولى
. ) الميالد 
                                                                              .) الثالث الميالدي بل الميالد –القرن األول ق(الحقبة الثمودية المتأخرة :  الثانية

 
  .هي طريقة الخط الدائري :الثالثة 

 
. اليسار إلى اليمين أو منيمين إلى اليسار هي طريقة الخط المستقيم المقروء إما من ال :الرابعة

  
أما األسلوب األخير فقد  ،ن األعلى إلى األسفل هي طريقة الخط العمودي المقروء م :الخامسة

  . كان على شكل ضلعي مثلث الذي ظهر في هذه المجموعة مرة واحدة فقط 

 )۱٤,۱۳، ٤هـ،۱٤۲۱الذيب،(                                                                   
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  نقوش جبل غرب سكاكا ) ۹۱(شكل

ر و ح و ب ر هـ ن أ و :   النص  ) :۹۱(النقش رقم *

ب ر س ع د إ ل هـ ي       

) سعد اإلله(روح بن هانئ بن سعد هللا :   الترجمة

: التعليق 

جاء هذا النقش التذكاري القصير على صخرة كتب عليها عدد من النقوش، أحدها بالقلم 

. المعروف بالثمودي يعود إلى الحقبة الثمودية المتأخرة واآلخر جاء مكتوباً بالقلم النبطي 

علم بسيط على وزن فعل من روح يأتي بصيغته هذه في النقوش النبطية وقد :  روح

في التدمرية ويمكن  )روح(نقوش الصفوية والثمودية وبصيغة في ال )روح (عرف بصيغة

ورد  )روح(الذي ُعرف في الموروث العربي ، ويجدر بنا اإلشارة إلى أن  )روح (معادلته بالعلم

. اسماً لقبيلة في النقوش الصفوية 

و في التدمرية  )هـ ن أ(علم جاء بوضوح في النقوش النبطية وقد ورد بصيغة :  هـ ن أ و

ل أن نستعرض المعاني الموضحة لهذا العلم البسيط يجدر بنا اإلشارة إلى أننا ال نميل إلى وقب

والواضح أن " . سعيد " وستارك الذي فسره بمعنى " خادم " تفسير كانتينو الذي شرحه بمعنى 

: هذا العلم يحتمل ثالثة معان هي 

لذ ، "ذر الذي يعني المشتق من الج" أي لذيذ ، نافع  أن يكون اشتقاقه من االسم  -أ

" . النافع ، اللذيذ " لذا فهو يعني " أعجب
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صحيح ، في النقوش السبئية وهكذا " سليم " أ ى  )هـ ن أ (أن يكون اشتقاه من االسم -ب

 .بمثابة دعاء له بالصحة والعافية " ، الصحيح ، المعافى " السليم " فهو يعني 

أن يكون اشتقاقه كما اقترح ذلك ابن منظور، ابن دريد وأيدهما البلجيكي رمانز من  -ج

                                                                                                                    . "لتعطى"حيث سمى هانئاً لتهنأ أي " العطية"الكلمة العربية لتهنئ التي تعني 

علم مركب على صيغة الجملة االسمية عنصره األول من َسْعد :  س غ د إ ل هـ ى

أو يكون " حظا، سعداً من إلهي" المعروف أيضاً في النقوش السبئية وفي هذه الحالة يكون معنى 

مع ياي  )إ ل هـ ى(وعنصره الثاني  ،اإلسالم  هو اإلله المعروف قبل)س ع د (عنصره األول 

والعلم بصيغته هذه عرف في " إلهى" )س ع  (إلهى ، هو )س ع د("م وعليه فيكون معناه المتكل

س ع د (وقد ورد العلم بصيغ مختلفة في نقوش سامية أخرى فمثالً جاء بصيغة ، النقوش النبطية

 في النقوش التدمرية والمعينية والقتبانية أما في الثمودية والصفوية واللحيانية والسبئية فقد )ل ت

)                                   ۱٤۹،م۲۰۰٥الذيب،(                                                   . )س ع د ل هـ(جاء بصيغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نقوش جبل غرب سكاكا ) ۹۲(شكل

 

. س ل م و ت ر و ْح :   النص  ) :۹۲(النقش رقم *

 .تحيا و تارح :   الترجمة

: التعليق 
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تبين من هذا النقش التذكاري القصير سوى كلمتين وبخالف الحرف في الكلمة الثالثة ال ي

الذي نقترح قراءته حاًء فال يمكننا قراءة بقية النقش قراءة مقبولة وذلك لسببين األول التصوير 

. الفوتوغرافي غير الموفق والثاني التخريب المتعمد الذي حل بالنقش

عرف بكثرة في " سالم ، تحية ، تحيات" يعني اسم مفرد مذكر مضاف :  س ل م

. النقوش النبطية إضافة إلى ظهوره في العديد من الكتابات السامية األخرى

و  (نظراً لتطابق شكل حرفي الدال والراء في النبطية فإن العلم قد يقرأ أيضاً :  و ت ر و

في النقوش  )ر م ى ت(في المعينية وبصيغة  )و ت ر إ ل(في القتبانية وبصيغة  )ت ر م(

ى  (األمورية أما في النقوش األوغاريتية والسبئية فقد ورد بالصيغة المركبة ففي األولى بصيغة

.  )س م هـ و ت ر(والثانية بصيغة )ت ر ع م 

وبالنسبة إلى تفسير هذا العلم فقد اختلف الدارسون حول ذلك فبينما يرى الفرنسي كانتينو 

فإن هاردنج يرى أنه يعني " حق ، انتقام ، ثأر" من وتر التي تعنى والبلجيكي ركمانز أن اشتقاقه 

                                                            .  " فريد ، وحيد " 

والسمعاني يرى وهو الراجح لدينا أن االسم قد جاء من الّوتار وهي نسبة إلى عمل الوتر 

الوتر علمين لموضعين أولهما اسم لواد باليمامة والثاني اسم  وفتله وهو يماثل العلم وتير كما جاء

)            ٥۱م،۲۰۰٥الذيب(                                               .جبل للقادم من اليمن إلى مكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نقوش جبل غرب سكاكا ) ۹۳(شكل

 



 - ۱۲۲-  

ذ ك ى ر ع ب د و :   النص  ) :۹۳(النقش رقم *

ذكرى َعبْد   : الترجمة

 

: التعليق 

يتميز هذا النقض التذكاري القصير عن غيره من النقوش النبطية األخرى في كونه 

النقش النبطي األول الذي جاء مكتوباً داخل رسم جيد لجمل، مرسوم باألسلوب التجريدي 

أتي مكتوبة والجدير بالذكر أن النقوش الثمودية والصفوية هي أكثر النقوش العربية القديمة التي ت

. داخل رسوم حيوانية 

اسم مفرد مذكر مضاف ، جاء بكثرة في النقوش النبطية وغيرها من الكتابات :  ذ ك ى ر

. السامية األخرى 

علم ورد بصيغته هذه في النقوش النبطية والتدمرية والحضرية واألوجاريتية :  ع ب د و

في العهد القديم بينما جاء )ع ب د و( غة واآلرامية القديمة والفينيقية والسريانية وقد ورد بصي

في النقوش الثمودية والصفوية واللحيانية وهو علم مختصرأو بسيط يعني خادم،  )ع ب د (بصيغة

 " .اسم اإلله + َعبْد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نقوش جبل غرب سكاكا ) ۹٤( شكل

 

س ل م م ل ك و ب ر ن ص ْر ْو :   النص  ) :۹٤(النقش رقم *

 حيات مالك بن ناصرت:   الترجمة



 - ۱۲۳-  

: التعليق 

على الرغم من قصر هذا النقش التذكاري إال أن القراءة المعطاة أعاله للعلمين غير 

ح  (أما العلم الثاني فيحتمل عدة قراءات منها )م ن ك و (مؤكدة فالعلم األول قد يقرأ أيضاً بتحفظ

. ء والواو على التوالي للعلم في حال اعتبار الحرفين األول والثاني شكلين لحرفي الحا)و ر و 

ُعرف بصيغته هذه في  )م ل ك(علم بسيط على وزن فاعل من الجذر السامي :  م ل ك و

م ل ى ك (وبصيغة ،رامية واألوجاريتية والثمودية نقوش نبطية أخرى والتدمرية والفينقية واآل

  . في النقوش الحضرية  )و

في النقوش العبرية  )م ل ك ن (ةفي اللحيانية والصفوية وبصيغ )م ل ك (وصيغة

علم لمكان ُعرف في النقوش  )م ل ك ت (واآلمورية والسبئية والحضرمية على كل حال 

. الصفوية 

علم بسيط إما أن يكون على وزن فعل أو فاعل يعني النصر وهو ضد :  ن ص ر و

ى والحضرية في الخذل كما اقترح ذلك ابن دريد وقد ورد العلم بصيغته هذه في نقوش نبطية أخر

في النقوش الثمودية والصفوية والسبئية والتدمرية كما ورد بصيغة  )ن ص ر (حين جاء بصيغة

. لم الذي ورد بصيغتي الناصر ونصرفي النقوش الحضرمية وهو يماثل الع )ن ص ر م(

) ٥٤، ٥۳، م۲۰۰٥الذيب (                                                                  

                                                                                



 المراجــــع

 

 

 
بفنون  ارتباطهالشكل الرمزي في التصوير المصري المعاصر و " : )م۱۹۹٤( عصمت، أباظة

" التراث المحلي واثر ذلك على تدريس التصوير بكلية التربية الفنية

  .القاهرة،جامعة حلوان ،رسالة ماجستير

 

الناشر مكتبة الخبيتي ، يةالطبعة الثان، "مدخل إلى التربية الفنية":)م۱۹۹۸ (الخير،جمال أبو

.   المملكة العربية السعودية بيشة، الثقافية

 

،الطبعة األولى، مطبوعات اإلدارة "مـقدمة عن آثـار تـيماء":)هـ۱٤۰٦(أبو درك ، حامد   

 .العامة لآلثار والمتاحف، الرياض

 

جنوب غرب )رم(دراسة تحليلية مقارنة لنقوش من منطقة":)م۱۹۹۹(أسكوبي، خالد 

األولى، وكالة اآلثار والمتاحف،الرياض مكتبة الملك   الطبعة،"ماءتي

.  فهد الوطنية النشر اسكوبي

 

بين ثليثوات وقيعان ) رم(دراسة تحليلية لنقوش ثمودية من منطقة" ): هـ۱٤۲۰(أسكوبي، خالد

. دارة الملك عبدالعزيز المكتبة المركزية الرياض"الصنيع جنوب غرب تيماء

 

شركة المطبوعات للتوزيع و  ،۱ط ،"الــتيارات الـفنية المـعاصرة" :)م۱۹۹٦(أمـهز ، محمـود

 .    بيروت النشر، لبنان                               

 

دار مصر         ۱،، مشكالت فلسفية الجزء الثالث ، ط  "مشكـلة الفن" :)م۱۹۷٦(زكرياإبـراهيم ، 

 .،مصر ، القاهرة للطباعة                                 

 



 األولى جمال الدين الخضور ،الطبعة :جمةتر" الفن عند اإلنسان البدائي":)م۱۹۹٤(ك ، يان يايلين

.  دمشق ،دار الحصاد للنشر سورية –

 

دار ،"تيماء ملتقى الحضارات)"هـ۱٤۲۳(حسين علي،األنصاري،عبدالرحمن الطيب وأبو الحسن

. فهد الوطنية ،الرياض القوافل للنشر والتوزيع ، مكتبة الملك

 

دار ، "نجران منطلق القوافل ":)هـ۱٤۲٤( محمد جابر،األنصاري،عبدالرحمن الطيب وآل مريح

 .القوافل للنشر والتوزيع ، مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض 

 

دار القوافل ، "حائل ديرة حاتم)"هـ۱٤۲٥(فرج هللا احمد، عبدالرحمن الطيب ويوسف،األنصاري

. توزيع ، مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياضللنشر وال

 

) الحجر(العال مدائن صالح " ):م۲۰۰٥(حسين علي ،طيب وابو الحسنعبدالرحمن ال،األنصاري 

 .الرياض،دار القوافل " حضارة مدينتين

 

،مركز الشارقة لإلبداع الفكري ، هال للنشر " الفن الحديث":)م۱۹٥٦ (البسيوني ، محمود

.  الشارقة والتوزيع

. ،الطبعة الثانية،عالم الكتب ،القاهرة"أسرار الفن التشكيلي":)م۱۹۹٤ (، محمود البسيوني 

 

 .الطبعة السادسة القاهرةعالم الكتب –،"أسس التربية الفنية":)م۱۹۹۳(محمود  ،البسيوني

 

. القاهرة،  األسرةمكتبة "  الفن في القرن العشرين":)م۲۰۰۲ (محمود ، البسيوني 

 

مكتبة  دراسة تحليلية للنقوش االرمية القديمة في تيماء":)م۱۹۹٤(عبد الرحمن ـيمانالـذيب، سل

. الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية

 

نقوش قارا الـثمودية بمنطقة الـجوف بالمملكة العربية " )هـ۱٤۲۱( عبدالحمنالـذيب، سلـيمان  

 بة الملك فهد الوطنية ، الرياضرية ، مكتمؤسسه عبدالرحمن السديري الخي "السعودية

 



نقوش نبطية في الجوف، العال، تيماء، المملكة العربية " :)هـ۱٤۲۱( عبدالرحمن سليمان، الذبيب

فهرسة أثناء النشر مكتبة الملك  سسة عبد الرحمن السديري الخيرية،،  مؤ"السعودية

. فهد الوطنية

 

، مكتبة الملك فهد "  ذايذ النبطيةججبل أم  نقوش" : )م۲۰۰۲(عبدالرحمن سليمان،الذبيب 

                                .الوطنية ، الرياض، المملكة العربية السعودية

 

مكتبة الملك فهد  ،الطبعة الثانية" نقوش تيماء اآلرامية":)م ۲۰۰۷(عبدالرحمن الـذيب، سلـيمان 

. الوطنية، الرياض، السعودية

                                

دار الوفاء لدنيا ،اإلسكندرية ،"الفن والمعرفة الجميلة عند كاسيرر":)م۲۰۰۲(مجدي،الجزيري

 .الطباعة والنشر

 

النقوش اآلثارية مصدرا للتاريخ اإلسالمي والحضارة "):م۲۰۰۲(محمد حمزة إسماعيل ، داد الح

. القاهرة، مكتبة الزهراء، المجلد األول"اإلسالمية

 

المملكة العربية ،شوال ۱۱ ۱۱۷العدد" المجلة العربية":)م  ۱۹۸۷-۱٤۰۷(اهيم عليإبر، الدريهم

 . السعودية

 

،الطبعة  "مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية":. )هـ۱٤۲۸( الراشد، سعد عبدالعزيز

الثانية،وزارة المعارف وكالة اآلثار والمتاحف،مكتبة الملك فهد الوطنية 

. ضالنشر السعودية ،الريا

 

الفنون عبر العصور نشأة الفنون وتطورها حتى القرن " :)م۱۹۹۰-۱۹۸۹(زعابي ، الزعابي

 .الكويت دار العروبة للنشر والتوزيع الطبعة األولى –"التاسع عشر الميالدي

 

الطبعة " صالح نومدائمقدمة مختصرة عن العال ":) م۲۰۰۰(حامد محمد احمد، السليمان

. وطنيةمكتبة الملك فهد ال األولى-

 



 ،٤٦محرم العدد۲۰ الحلقة الثانية- جريدة عكاظ -"  لعـــالا":) هـ۱٤۲٥(سعد جابر، الشهري

 . المملكة العربية السعودية

 

التذوق الفني وتاريخ "):م۱۹۸۰(زينب محمد ،محمد حلمي وعلي،النبوي وشاكر محمود، الشال

 .مصر،وزارة التربية والتعليم" الفن

 

عمادة ،الجزء الثاني" مصطلحات في الفن والتربية الفنية":)م۱۹۸٤(عبدالغني النبوي،الشال

. الرياض، جامعة الملك سعود، المكتبات  نشؤو

 

 الـقيم الـجمالية في الـفن البدائي وعالقتها بالـتصوير") :م۱۹۹۷(العويلي ، اشرف السيد 

 التربيةكلية ، رسالة دكتوراه، "الـمعاصر كمدخل لتدريس التصوير

 .القاهرة،جامعة حلوان ، الفنية

 

 .القاهرة ،۱ط ، للنشر والتوزيع دار الطالئع " بانوراما الفن التشكيلي": )م۱۹۹۸(جمال،الكاشف 

 

كلية ، رسالة دكتوراه، ، "تطور مفهوم الرمزية في التحليل النفسي":)م۱۹۸۷(مها محمد، الكردي

 .القاهرة، اآلداب جامعة عين شمس

 

، "ورسوم األطفال دراسة مقارنة بين الرمزية في التصوير":) هـ۱۳۹۱(النشار ، عبد الرحمن 

 . القاهرة، جامعة حلوان. كلية التربية الفنية، رسالة ماجستير

 

، دار الشروق للنشر والتوزيع،"عند هيجل والفن فلسفة الجمال"):م۱۹۹٦( عبدالرحمن،بدوي

. مصر، األولىالطبعة 

 

 ، مجلة علوم وفنون، دراســـات "مز في تـاريخ الـفنـتجريد والـر"):م۱۹۸۹(جمال الدين، عزت 

. وبحوث، إصدار جامعة حلوان، العدد الرابع، السنة األولى                

 

دار صفاء ، ،" الموجز في تاريخ الفن األوروبي الحديث" :)م ۱۹۹۷( محمد حسن، جودي

. عمانالطبعة األولى –للطباعة والنشر والتوزيع 



الرموز المصرية في الرسوم المتحركة كمدخل لتنمية التعبير ":) م ۲۰۰۳( إيناس منير،حجاب

.  القاهرة، جامعة حلوان ،رسالة ماجستير "الفني في رسوم األطفال

 

دار ، الجزء األول، ، "األسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر":)م۱۹۷٤(حسن محمد،حسن 

 .القاهرة،الفكر العربي

 

العدد ، مجلة علم النفس، "مفهوم الرمزية في التحليل النفسي":)م۲۰۰۲( عادل كمال، خضر

. هيئة الكتاب،الحادي والستون

  

 ،دار الندوة الجديدة، "الـتذوق الـفني ودور الـفنان والـمستمع" :) م ۱۹۷٥(خميس، حمدي 

                              .القاهرة

 ٥۱مجلد  ،دائرة المعارف البريطانية

 

. القاهرة دار المعارف –، "القيم الجمالية" :)م ۱۹۸٤( يز نظميمحمد عز،سالم 

  

 الطبعة "لعربيةا الحلقة المفقودة في سلسلة الحضارات القديمة للجزيرة":)م۲۰۰۲(سكيف ، علي 

. األولى،األوائل للنشر والتوزيع،دمشق                              

 

ي الفن الشعبي المصري وأثره في التصوير مفهوم الرمز ف" :)م۱۹۹۹(سهام محمد على، طمان

. القاهرة،  جامعة حلوان، الفنية التربيةرسالة ماجستير كلية "  المعاصر

 

 .  ، دار المعارف،مصر"الفن وعالم الرمز":)۱۹۹۳(عطية ، محسن عطية

 

،الطبعة "جذور الفن العالم القديم ،العصور الوسطى ، النهضة":)م۱۹۹۷(عطية ، محسن محمد  

 .  دار المعارف ،مصر،انيةالث

 

 . ، عالم الكتب ، القاهرة" التقاء الفنون":) م۲۰۰۳(عطية ، محسن عطية 

 



رسالة  "اتجاهات التصوير السريالي المصري في القرن العشرين":)م ۱۹۸۲( صابر، عكاشة

  .القاهرة،  جامعة حلوان، الفنية التربيةماجستير كلية 

 

. القاهرة،دار المعارف" القديم األوسطالشرق  فنون:")م۱۹۷۹(نعمت إسماعيل،عالم

 

دار ، ، بيروتالجزء الثاني ، "المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم" :)م۱۹۷۸( جواد ، علي 

 .مكتبة النهضة  ، بغداد ،العلم للماليين

جماليات الزخارف الشعبية مقدمة في " :)م۲۰۰۳(نجوى حسين،يوسف خليفة وحجازي، غراب

 .القاهرة، دار الفكر العربي،الطبعة األولى" تربية اإلحساس

 

ترجمة اسعد حليم   مركز الشارقة لإلبداع الفكري " ضرورة الفن":) م۱۹۷۱(ارنست ، فشر

 .القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،هال للنشر والتوزيع،

 

 الغربي جذور الرمز وكيفية استلهامه من التراث عند الفنان") :م۱۹۹۹(قـــــاعود ، محمود أيمن

التربية الفنية في خدمة المجتمع ، المؤتمر العلمي السابع، "والمصري   الـــــحديث

 . القاهرة ،الجزء الثاني، جامعة حلوان، كلية الــتربية الــفنية، الـــعربي

 

. عالم المعرفة،"  التصوير الشعبي" :)م۱۹۹٥( أكرم، قانصور

 

   دار مصر ،إبراهيمترجمة زكريا " لمعاصرفلسفة الفن الفكري ا:") م۱۹٦٦(سوزان،النجر

. القاهرة، للطباعة

 

. القاهرة،مكتبة االنجلو" فلسفة وفن":) م۱۹٦۳( زكي نجيب ،محمود

 

 .الجزء األول والثاني، "المعجم الوسيط" :، إبراهيم   مصطفى

 

 



  أنيس، عبدالرحيم يوسف وهاشم،عبدالرحمن علي و المبارك،عبدهللا حسن والزهراني،مصري 

ادي الح، العاشر،العدد التاسع،"أطالل حولية اآلثار العربية":)هـ۱٤۰٦/هـ۱٤۰٥(

المملكة العربية ، اإلدارة العامة لآلثار والمتاحف بوزارة المعارف،الثاني عشر،عشر

.  السعودية

 

 . الطبعة األولى،" جزيرة العرب مصير ارض وأمة" :)هـ۱٤۰۷(محمد، ولد داداه

 

جامعة ، كلية التربية الفنية، المجلة العربية "واأللوانالرمز "):م۲۰۰۹(عال احمد ،يوسف

. القاهرة، حلوان

 



المراجع األجنبية  
 
 

 
Erben .WALTER : UJOAN MIRO 1893-1983 the man and his workU,     
Benedikt Taschen,1992,printed in Germany 

 
Waldberg , Patrick U: SurrealismU .Thames and Hudson Ltd  
London, 1978. 

              
                 Chilvers,Ian : UThe Oxford Dictionary of Art U, Second 

Edition,Oxford University Press Inc.,                Osborne,Harold :            
New York ,2001.                                                    

                                                                                                   
     Neret ,Gilles : UDALIU , Taschen , London ,2004 .    

 

  Ralf, Schiebler : UDali The Reality of Dreams U , Prestel, NewYork  
  2005 .                                                                                    

                                            

  Marcel, Paquet: UMAGRITTEU,Taschen ,London ,2000.   
 

 Lucie Lamy: UEgyptian Gross Road U .New York,1981 
 
Nathan,Knobler: UThe Visual dialogueU-3ed holt Rinehat&Winston 

 
Davies ,W.v: UColour and Painting in Ancient Egypt U,The British Museum 
Press  

 
 "UThe 20 Thcentury Art BookU" 1996.  

 
 A.R.AL-Ansary :"UAL-ULA & MADA'IN SALIHU",Huussein Abu AI 
Hassan,Dar Al – Qawafil, Saudi Arabia, 2001. 

   
 
 
 
 
 
 

 



الفصل السادس -٦
النتائج والتوصيات 

 
 
 
 
 

 :النتائج 
 
 

على الفنان ودارسي الفن في التعرف  ينبغيهناك كم هائل من الرموز عبر الحضارات  -۱

. بالمعنى وارتباطهعليها ومحاولة استيعاب الشكل 

 .يكون في ضوء لفهم الحضارات القديمة وكذلك البيئة والثقافة أندراسة الرموز ينبغي  إن -۲

ز الفن في التصوير عبر الحضارات القديمة بسمات جمالية استمدها نتيجة ارتباطه تمي -۳

بالشكل الفني وبنائية العمل الفني بالرموز التي استخدمت في نوع من السهولة واليسر 

 .بحيث يصعب فصلها عن اللغة

الفنان ستمر اليوم لو تمكن تعيش وتبالمملكة العربية السعودية القيمة يمكن أن  الرموزإن  -٤

من إخضاع األشكال الرمزية للدراسة والفهم وجعلها لغة تشكيلية جديدة يمكن إضافتها إلى 

 .جملة المدلوالت التي يختزنها الفنان

 .اتسمت الرموز في المملكة العربية السعودية بسمات خاصة نتيجة للبيئة المحلية للمملكة  -٥

 والتأكيدد التراث مصدر الهام للفنان هناك عالقة بين الفن الحديث والتراث القديم حيث يع -٦

وتطويرها  القديمةعلى ضرورة استحداث رموز جديدة ومحاولة استمرار بعض الرموز 

 .مع تغير المعنى  والوظيفة

من خالل  لإلبداعيمكن إثراء القاموس الشكلي لدى دارسي الفن وفتح مجاالت جديدة  -۷

 .لإلبداعالدارس بالرموز كمصدر دراسة التصوير القديم في ضوء برامج خاصة لتزويد 

 إزاءدون الوقوف بسطحية  وأهميتهابقيم ومعطيات التراث  نالفنانين التشكيلييوعي  -۸

من غير وعي بل مزجوا بين مقومات  رموزهنقل  أوالرموز الشكلية في الفنون القديمة 

فن معاصر يحمل صفات  إلىالتشكيل الفني المعاصر وبين معطيات التراث للوصول 

  .وجذور بيئة الفنان

       رؤيتهمع  يتالءميتعامل الفنان المعاصر مع الشكل الرمزي المستلهم من التراث بما  -۹

 .وعناصر تشكيلية جديدة بهجديدة خاصة  فيخرج رموزاً  ةالمعاصر



 ينالفنانبجذور المجتمع حيث يستمد  التشكيليين للفنانينترتبط االتجاهات الرمزية   -۱۰

 .موضوعاتهم من الحياة البيئية والعادات والتقاليد و البيئة السعودية ومظاهر الحياة الشعبية

 لدى الفنان  واإلبداعيةهناك تنوع في طرق التعبير الرمزي وتنوع في الحلول الجمالية  -۱۱

 .المعاصر
 

 :التوصيات
 

يحويها من خالل  ضرورة دراسة رموز التراث السعودي وفهم القيم والمعاني الرمزية التي -۱

.  األثرية األماكن

 .ضرورة تبصير وتعريف دارسي الفن باالتجاهات الرمزية -۲

القديمة والبعد عن محاكاة ونقل الرموز  األدبيةمن التراث السعودي والنصوص  اإلفادة -۳

 .اإلبداعيةوالتركيز على الجوانب 

 .من خامات البيئة و التقنيات المعاصرة اإلفادةضرورة  -٤

ى مفهوم االنتماء وتميز الشخصية السعودية من خالل استيعاب التراث والجذور عل التأكيد -٥

 .الرمزي في الفن  لالتجاهالتاريخية 

 بأشكالالرمزية في التراث بل دراستها والخروج  لألشكالالنقل المباشر  أوعدم االلتزام  -٦

 .رمزية جديدة تحمل معاني جديدة

 الفنانين أعماللرموز والدالالت في ضرورة التعرف على المعاني التي تحملها ا -۷

 .المعاصرين

االتجاهات التعبير الرمزي من خالل الدراسة المستفيضة لمناطق الرموز بالمملكة  إثراء -۸

 .العربية السعودية 
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:  األولىالتجربة 

 
 

حائل بالمملكة العربية اين اللوحة مجموعة من الرموز من منطقة جن هذهالدارسة في  تناولت      

 بأسلوبرموزها تناولتها الدارسة  وأشهر أهمالمنطقة ومعرفة  هذهالسعودية وقد تمت دراسة 

. في وضعية الوقوف  امرأة أولهيئة رجل  آدمية أوضاعتجريدي عبر عن 

 

:  المستخدمة زالرمو
ين التي تقع بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية ارموز آدمية من منطقة جن     

 
 :الخامات المستخدمة

 
 

المعالج بطبقة من " الكانفس"استخدمت الدارسة لوح من الخشب الذي غطي بطبقة من القماش    

المطبوعة على هيئة زخارف  اقاألورالجيسو ومن ثم استخدمت على خلفية اللوحة كذلك بعض 

يتضح ذلك في الجزء العلوي  بعد تقسيمها إلى مستطيالت مختلفة الطول و بيضاء وأوراقنباتية 

الزيتية باللون  األلوانباستخدام  واألسفل األعلىوالسفلي من اللوحة وجاءت الرموز ممتدة من 

.  االكريلكوبعض الخطوط باللون  األصفر واألخضر واألزرق من نوع  األسود
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  األولىالتجربة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

قماش زيت على  ٤۰×۲۰الدارسة بمقاس اللوحة  أعمالمن ) ۱(شكل رقم 

) جناين حائل(الرموز المستخدمة من منطقة حائل 
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 التجربة الثانية
 

انية من منطقة العال حاولت الدارسة تناول هذا الرمز الحيواني تناولت الدارسة رموز حيو      

في جداران منطقة  لهالذي اشتهر في الحضارات القديمة والتي رمزت  اإلبلالذي يمثل هيئة 

 األبيضمتجددة حيث نالحظ توسط الرمز بمنتصف اللوحة باللون  بوضعيةالعال بمدائن صالح 

بمثابة هالة حيث وجد الجمل بوضعية  حولهلونية  أثيراتتمع عمل  اللون األحمرعلى خلفية من 

 .من هذا الكائن الحي  اإلنسانالحركة في وسط هذا الكم الهائل من المؤثرات لتدل على موقف 

 

:  المستخدمة زالرمو
 .من منطقة العال بمدائن صالح غرب المملكة العربية السعودية  اإلبلرموز حيوانية تمثل    

 
 :دمةالخامات المستخ

 

 هعدادإلاستخدمت الدارسة خامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو      

كريلك أ األبيض ونباللفي المنتصف  اإلبلالزيتية فنالحظ رمز  األلوانمستخدمة كذلك للرسم 

 ةالزيتي لوانباأل األحمرالزيتية والخلفية باللون  لأللوان األزرقاللونية باللون  التأثيرات وجاءت

التكوين لتحقيق رؤية حديثة للرمز  أجزاءوبعض الخطوط المتفرقة في اللوحة لعمل الربط بين 

 هذهتجريب  إمكانيةالقديمة برؤية معاصرة يتضح فيها  األثريةالمنطقة  هذهالمستوحى من 

. الرموز في اللوحة التشكيلية 
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التجربة الثانية 
 

كانفس معالج بطبقة ( قماشزيت على    ۲۰×۲۰الدارسة مقاس اللوحة  أعمالن م) ۲(شكل رقم 

منطقة العال ) رموز حيوانية (المستخدمة  الرموزمن الجيسو 
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التجربة الثالثة  
ورموزها  بآثارهاآلدمية من منطقة المليحة وهي منطقة شهيرة  ألشكالتناولت الدارسة رموز  

في وضع  اآلدميةالرموز  هذهالقديم حاولت الدارسة االستفادة من التي نقشت على الصخر منذ 

بحجم الرمز الذي توسط كل اللوحة  فيهتشكيلي جديد حيث نالحظ اعتمادها على التكبير المبالغ 

السريعة التي ربطت الرمز بخلفية اللوحة وبذلك  ةاللوني التأثيراتمع بعض  أسفل إلى أعلىمن 

وهو في وضع قريب من  تناولهالتي تم  اآلدميية معاصرة للرمز اندمج الشكل بالخلفية برؤ

. الرقص واالحتفاالت أوضاع
 

:  المستخدمة زالرمو
الرموز التي تم استخدامها رموز ألشكال آدمية مستوحاة من منطقة المليحة بالمملكة العربية 

.  السعودية
 

 :الخامات المستخدمة
 

 هعدادإلغطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو استخدمت الدارسة خامة الخشب الذي      

رمز الشكل اآلدمي في منتصف اللوحة الذي جاء  الزيتية فنالحظ  األلوانللرسم مستخدمة كذلك 

 األزرقالزيتية كذلك باللون  باأللوانعلى خلفية  األصفرالزيتية باللون  األلوانبطبقة من 

اللون الفاتح كلما اقتربت  إلىاللوحة وتقترب  أركان طولية قاتمة من وتأثيراتالمتدرج بخطوط 

متفاوتة لربط الرمز  وأطوال بأشكالالطولية  والتأثيراتوبعض الخطوط  اآلدميمن الرمز 

. مختلفة للرمز ةمعاصر وبرؤي بأسلوببخلفية اللوحة 
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 لثةالتجربة الثا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  كانفس معالج بطبقة (قماش زيت على ٤۰×۲۰الدارسة مقاس اللوحة  لأعمامن ) ۳(شكل رقم 
) رموز ألشكال آدمية مستوحاة من منطقة المليحة( الرموز المستخدمة  من الجيسو
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التجربة الرابعة 
الحيوانية  األشكالالمستخدمة في خطوط المسند مع بعض  تناولت الدارسة بعض الرموز    

في تكوين اللوحة حيث نالحظ االعتماد على الهيئات ين ببعضهما الرمزي هذينكمحاولة لربط 

. القيم التشكيلية والفنية باللوحة  لتأكيدفي تشكيل فني  اآلدمية أوالرمزية سواء الحيوانية 
 

:  المستخدمة زالرمو
. منطقة الجوف بالمملكة العربية السعوديةالرموز المستخدمة لخط المسند مع أشكال حيوانية من 

 

 :خامات المستخدمةال
 

 هعدادإلخامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو ت الدارسة استخدم      

اللون البرتغالي زيت في تم تقسيم اللوحة إلى جزئين األول ب الزيتية األلوانللرسم مستخدمة كذلك 

واللون األسود زيت تم  كر اكر يلفي الخلفية  اللون األصف كاللون البني اكر يلالثاني بالخلفية و

.  إضافته خامة الخيش الغير معالج للخلفية
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التجربة الرابعة 

  

كانفس معالج ( قماشسم  زيت على  ۳۰×۳۰الدارسة بمقاس اللوحة  أعمالمن ) ٤(شكل رقم
. الرموز المستخدمة لخط المسند مع أشكال حيوانية )بطبقة من الجسو
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 :التجربة الخامسة
 

القيم  تأكيدو تشكيل فنيل للوصول المستخدمة في خط المسند تناولت الدارسة بعض الرموز    

. التشكيلية والفنية باللوحة 
 

:  المستخدمة زالرمو
. الرموز المستخدمة لخط المسند من منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية

 

 :الخامات المستخدمة
 

 دادهعإلخامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو ت الدارسة استخدم      

      في الخلفية واألحمر واألصفر مع عمل تأثير باللون األبيضاللون  للرسم مستخدمة كذلك 

من ثم تلوين الرمز  و كاكر يلواألحمر  اللون األصفربفي الخلفية   ومن ثم رسم دوائر كاكر يل

.  لون األسود زيت الب
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التجربة الخامسة 
 

كانفس معالج ( قماشسم  زيت على  ۳۰×۳۰الدارسة بمقاس اللوحة  أعمالمن ) ٥(شكل رقم
الرموز المستخدمة لخط المسند ) بطبقة من الجسو
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: التجربة السادسة 
 

كمحاولة لربط مع أشكال أدمية خطوط المسند  المستخدمة في تناولت الدارسة بعض الرموز    

 اآلدميةفي تكوين اللوحة حيث نالحظ االعتماد على الهيئات الرمزية الرمزيين ببعضهما  هذين

. القيم التشكيلية والفنية باللوحة  لتأكيدفي تشكيل فني 
 

:  المستخدمة زالرمو
. بية السعوديةبالمملكة العر العالالرموز المستخدمة لخط المسند من منطقة 

 

 :الخامات المستخدمة
 

 هعدادإلخامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو ت الدارسة استخدم      

وتثبيت خامة الخيش الغير معالج بشكل  لونيةمستطيالت إلى حيث تم تقسيم الخلفية للرسم 

والبيج والبنفسجي واألخضر الزيتي  األحمر واألصفراللون  االكريلك األلوانمستخدمة مستطيل  

ومن ثم رسم الرموز وتوزيعها على ،كذلك عمل تأثيرات بالرش بالفرشةفي الخلفية  الفاتح 

. اللون األسود زيتاللوحة ب
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: التجربة السادسة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانفس معالج ( قماشسم  زيت على  ٥٥×۸۰مقاس اللوحة من تجارب الدارسة، ) ٦(شكل رقم 
الخط المسند الجنوبي   الرموز المستخدمة) سويبطبقة من الج
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: التجربة السابعة
   
الهيئات  ىالمستلهمة من منطقة حائل  حيث نالحظ االعتماد عل تناولت الدارسة بعض الرموز    

في تشكيل فني لتأكيد القيم التشكيلية والفنية  بطريقة التحوير بأوضاع مختلفة الرمزية اآلدمية

. باللوحة 
 

:  المستخدمة زالرمو
. بالمملكة العربية السعودية إلشكال أدمية من منطقة حائلالرموز المستخدمة 

 

 :الخامات المستخدمة
 

 هعدادإلخامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو ت الدارسة استخدم      

 األحمر والثاني باللون األزرقباللون  األولالجزء  نجزئيي إلىتم تقسيم اللوحة حيث ،  رسملل

ورسم خطيين باللون األحمر في المنتصف  األبيضووضع خامة الورق ،باأللوان الزيتية

في المنتصف رمز لرجل باللون األزرق ورسم رمزيين واألزرق في المنتصف باأللوان المائية 

وأيضا إضافة خامتين من الورق باللون األسود في ، اللون األحمر بألوان االكريلكب المرأةورمز 

في أعلى وأسفل اللوحة مع الرسم عليها باللون الفاتح والبيج  األخضريمين وأعلى اللوحة وباللون 

ورسم بعض ،األبيض واألصفر اكريلك واألسود بالمحدد لرموز في وضعية الوقوف والجلوس

  .لون األخضر واألصفر باأللوان المائيةمن الدوائر بال
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: التجربة السابعة

 
كانفس معالج ( قماشسم  زيت على  ٥٥×۸۰مقاس اللوحة من تجارب الدارسة، ) ۷(شكل رقم 

 الدارسة   أعمالمن   الرموز المستخدمة) سويبطبقة من الج
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: التجربة الثامنة
 

ستلهمة من منطقة العال حيث نالحظ االعتماد على الهيئات الم تناولت الدارسة بعض الرموز    

. الرمزية اآلدمية بأوضاع مختلفة في تشكيل فني لتأكيد القيم التشكيلية والفنية باللوحة 
 

:  المستخدمة زالرمو
. رموز مستلهمة ألشكال آدمية من منطقة العال بالمملكة العربية السعودية    

 

 :الخامات المستخدمة
 

استخدمت الدارسة خامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو إلعداده       

للرسم مستخدمة كذلك ألوان االكريلك اللون البيج في الخلفية واأللوان الزيتية اللون األحمر 

واألزرق والنيلي واألخضر واألصفر أما اللون األسود زيت استخدم في رسم األشكال اآلدمية 

رة حيث رسم أمراء في وضعية الرقص في منتصف اللوحة وتم ربطها ببقية األشكال المحو

كذلك   اآلدميةلتحديد ورسم بعض من الرموز  األسوداستخدم المحدد  وأيضا اآلدمية األخرى

 .  أعطيت تأثيرات بألوان الباستيل في الخلفية باللون األحمر واألسود
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 نةالتجربة الثام

كانفس معالج ( قماش سم  زيت على ٥٥×۸۰مقاس اللوحة من تجارب الدارسة، ) ۸(شكل رقم 
 الدارسة أعمالمن   الرموز المستخدمة) سويبطبقة من الج
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: التجربة التاسعة

المستلهمة من منطقة تيماء لخط المسند حيث نالحظ االعتماد  تناولت الدارسة بعض الرموز    

اآلدمية بأوضاع مختلفة في تشكيل فني لتأكيد القيم التشكيلية والفنية باللوحة على الهيئات الرمزية 

 

:  المستخدمة زالرمو
. رموز مستلهمة ألشكال آدمية من منطقة تيماء بالمملكة العربية السعودية    

 

 :الخامات المستخدمة
 

 هعدادإلدة الجيسو خامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمات الدارسة استخدم      

 وإضافة في الخلفية مع عمل تأثير بالفرشاة يالبرتغالألوان االكريلك اللون للرسم مستخدمة كذلك 

خامة الورق األبيض في الخلفية وتم رسم وتحوير للحروف بالخط المسند على هيئة شخصيات 

والنيلي واألخضر األحمر اللون ب بوجوه معبره وتحديدها باللون األسود من الخارج وتعبئتها

 .  والبنفسجي من الداخل واألصفر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 - ۱۷۳-  

: التجربة التاسعة

كانفس ( قماشعلى  اكريلكسم   ٥٥×۸۰مقاس اللوحة من تجارب الدارسة، ) ۹(شكل رقم 
 .مستلهمه من خط المسند  الرموز المستخدمة) سويمعالج بطبقة من الج
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: التجربة العاشرة
حيث نالحظ االعتماد على الهيئات  تيماءالمستلهمة من منطقة  بعض الرموز تناولت الدارسة    

. الرمزية اآلدمية بأوضاع مختلفة في تشكيل فني لتأكيد القيم التشكيلية والفنية باللوحة 
 

:  المستخدمة زالرمو
. بالمملكة العربية السعودية تيماءمن منطقة ألشكال آدمية  مستلهمةرموز     

 

 :ستخدمةالخامات الم
 

 هعدادإلخامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو ت الدارسة استخدم      

المعجون لعمل تأثير بالمشط على هيئة دوائر ونصف دائرة ومستطيالت  للرسم مستخدمة كذلك

األسود في الخلفية وغطيت بألوان االكريلك اللون النيلي في الخلفية وتم رسم الرموز باللون 

واستخدمت كذالك البخاخات باللون األصفر والبرتغالي في الخلفية ومن ثم وزعت الرموز في 

أعلى وأسفل اللوحة بطريقة مترابطة وتم توزيع اللون األحمر واألخضر والبرتغالي في بقية 

 .أجزاء اللوحة 
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: التجربة العاشرة
 

كانفس ( قماشعلى  اكريلكسم   ٥٥×۸۰مقاس اللوحة  من تجارب الدارسة،) ۱۰(شكل رقم 
 الدارسة أعمالمن   الرموز المستخدمة) سويمعالج بطبقة من الج
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: التجربة الحادية عشر
المستلهمة من منطقة نجران حيث نالحظ تجريد لشكل امرأة  تناولت الدارسة بعض الرموز    

. م التشكيلية والفنية باللوحة لتأكيد القي  تعتمد على تحوير الشكل  بطريقة رمزية

:  المستخدمة زالرمو
. بالمملكة العربية السعودية نجرانرموز مستلهمة من منطقة     

 
 :الخامات المستخدمة

 

 هعدادإلخامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو ت الدارسة استخدم     

المرأة وتم تحوير شكل  واألخضر األصفرك اللون الخلفية غطيت بألوان االكريلللرسم مستخدمة 

بألوان االكريلك واللون  واألزرق واألحمر األصفرمنها باللون  أجزاءوتقسيمها ومن ثم تلوين 

ورق واستخدمت كذالك بألوان الزيت وعمل تأثيرات في الخلفية بالطباعة   الفاتح البنفسجي

لرسم بعض  األسوديضا استخدم محدد باللون وأ والخلفية وتوزيعه على الشكلاألسود الصنفرة 

في أعلى وأسفل اللوحة بطريقة مترابطة وتم توزيع اللون األحمر  األلوانالرموز ومن ثم وزعت 

 .في بقية أجزاء اللوحة  واألصفر واألزرق
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التجربة الحادية عشر 

كانفس ( قماشعلى  اكريلك  سم ٥٥×۸۰مقاس اللوحة من تجارب الدارسة، ) ۱۱(شكل رقم 
 الدارسة أعمالمن  الرموز المستخدمة) سويمعالج بطبقة من الج
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: عشر لثانيةالتجربة ا
تناولت الدارسة رموز من منطقة المليحة وهي منطقة شهيرة بآثارها ورموزها التي نقشت    

لي جديد حيث على الصخر منذ القديم حاولت الدارسة االستفادة من هذه الرموز في وضع تشكي

. بحجم الرمز  بشكل عكسي التكرار المتبادلنالحظ اعتمادها على 

:  المستخدمة زالرمو
. بالمملكة العربية السعوديةالمليحة رموز مستلهمة من منطقة     

 
 :الخامات المستخدمة

 

 هعدادإلخامة الخشب الذي غطي بطبقة من القماش المعالج بمادة الجيسو ت الدارسة استخدم     

واألبيض واألصفر األزرق على رمادي فاتح الخلفية غطيت بألوان االكريلك للرسم مستخدمة 

وتم رسم الرموز بألوان االكريلك ، في الخلفية  على اللوحةواضحة الفاتح مع ترك أثار الفرشاة 

وتلوينها باللون الصفر واألحمر مع األسود وتحديد الرمز باللون األسود مع وضع نقاط وخطوط 

 .      .على الرمز األسودبالمحدد 
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عشر  لثانيةالتجربة ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كانفس ( قماشعلى  اكريلكسم   ٥٥×۸۰مقاس اللوحة من تجارب الدارسة، ) ۱۲(شكل رقم 

 .من منطقة المليحة  الرموز المستخدمة) سويمعالج بطبقة من الج
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الفصل الخامس  -٥
  المقدمة 

 
 
 
 
 
 

الرموز عبر الحضارات القديمة والرموز البدائية قامت الدارسة في الفصول السابقة بدراسة      

، والعوامل وابرز الرموز الموجودة بالمملكة العربية السعودية  أشهركما تناولت الدارسة  والرمز

لبعض الرموز بالمملكة العربية توصيف وأنواعها وخواصها متناولة ال على الرموزالموثرة 

تواجدها والظروف التي ساعدت على بقائها وكيفية استخدامها وتوظيفها  وأماكنالسعودية 

 .  كمدخل تجريبي في الفن 
 

  أهمية التجربة: أوال 
 

تسهم التجربة في إثراء خبرات الطالبات بحلول تشكيلية متعددة مستوحاة من الرموز   •

.  كيلية معاصرة في التصويرإلبداع أعمال تش

 
  هدف التجربة:  ثانياً 

 

ة الجوف وتيماء وحائل االستفادة من الرموز التشكيلية في مدائن صالح ومنطق •

. ونجران إلبداع رؤية معاصرة في التصوير

 
  مداخل ومضامين التجربة: ثالثاً 

 

 فرض التجربة

مدخالً جديداً يثري  تحليل الرموز التشكيلية بالمملكة العربية السعودية لتعد •

. الصياغات التشكيلية المعاصرة في التصوير

: تصنيف الخطوات اإلجرائية للتجربة 

رموز استخلصتها الباحثة من منطقة حائل وقامت ) ۷(وتجربة) ۱(يتضح من تجربة  •

 .مستحدثة في التصوير ةتشكيليفنية  أعمال بإنتاج

تخلصتها الباحثة من منطقة رموز اس) ۸(وتجربة) ٦(وتجربة) ۲(يتضح من تجربة  •

 .مستحدثة في التصوير ةوقامت بإنتاج أعمال فنية تشكيلي) مدائن صالح( العال 
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رموز استخلصتها الباحثة من منطقة المليحة ) ۱۲(وتجربة) ۳(يتضح من تجربة  •

 .مستحدثة في التصوير ةبحائل وقامت بإنتاج أعمال فنية تشكيلي

استخلصتها الباحثة من منطقة الجوف  رموز) ٥(وتجربة) ٤(يتضح من تجربة  •

 .مستحدثة في التصوير ةوقامت بإنتاج أعمال فنية تشكيلي

رموز استخلصتها الباحثة من منطقة تيماء ) ۱۰(وتجربة) ۹(يتضح من تجربة  •

 .مستحدثة في التصوير ةوقامت بإنتاج أعمال فنية تشكيلي

منطقة نجران وقامت بإنتاج رموز استخلصتها الباحثة من ) ۱۱(يتضح من تجربة  •

. مستحدثة في التصوير ةأعمال فنية تشكيلي

 

: نتيجة التجربة

:  وصلت الدارسة إلىت

وكيفية  ،جال الرسم والتصويرمز اهتمام الدارسة حول تجريب الرمز في يترك .۱

متضمنة القيم الجمالية والتشكيلية  التعبير عن هذه الرموز بواسطة لوحات تشكيلية

األولى والرابعة والخامسة والسادسة والثانية عشر تختار بعض ففي التجربة 

الرموز البسيطة من المناطق التي تمت دراستها من خالل البحث في أوضاع 

مختلفة للوصول إلى أفضل تكوين يعبر عن هذه الرموز وذالك بمعالجة أسطح 

ة والثالثة و اللوحة إما بإضافة خامة الورق أو الخيش الغير معالج  والتجربة الثاني

السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر أيضا باستخدام الرموز من 

 ،إما تجريد جزئي أو كلي مناطق المملكة العربية السعودية ولكن بأسلوب التجريد

بإضافة خامة الورق  وذلك بإضافة المعجون في الخلفية أومع معالجة أسطح اللوحة 

وذلك اللوحة مستخدمة ألوان االكريلك والزيت األسود على سطح والمحدد 

 .  للوصول إلى صياغات تشكيلية متنوعة وثرية تتصف بالمعاصرة

على رموز من مناطق متعددة من المملكة بعض التجارب  بإجراءلقد قامت الدارسة  .۲

العربية السعودية بعد تناولها بالدراسة والشرح والتحليل لتجريبها في لوحات 

الدارسة بانجازها وفق الدراسة النظرية التي قامت بها وعلى ضوئها تشكيلية تقوم 

معتبرة أن هذه الرموز ما هي إال ارث تراثي البد من الفنان ودارسي الفن من 

 .االطالع علية واالستفادة منة قدر المستطاع والتعرف علية عن كثب 



 أ 

 
 
 

إهـــــداء 
 

ســبب   مــن هــإلى م
ــوج اة  ـــذه الحيــودي في هـ
زيزة  ــي العــزيز وأمــدي العــوال

زاء  ــاألع ائيــالي وأبنـــي الغــوالى زوج
ــائي األعـزاء   وأشقـ

جميعهم لهم الفضل بعد اهللا تعالى  
في إتمام بحثي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ب 

 

 

شكر وتقدير 
 

م بالشكر إلى اهللا العلي القدير الذي أعانني و وفقني في إتمام هذا  أتقد       
البحث ،  وكالة كليات البنات وعمادة الدراسات العليا بالرياض والى إدارة  

تصاد المنزلي  الكليات بجدة كما أتقدم بالشكر إلى عميدة كلية التربية لالق
قسم التربية الفنية  كما  سة  والى وكيلة الدراسات العليا  والى رئيوالتربية الفنية  

عال احمد يوسف  /د.م.إلى الدكتورة المشرفة أستاذ مشارك الدكتور  ا أتقدم
لتفضلهم بقبول    لجنة الحكم ولمناقشةوكذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى  

مناقشة الرسالة كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى  أساتذتي بكلية التربية  
والى أخواتي وإخواني والى صديقـاتي  الفنية   قتصاد المنزلي والتربيةلال

وطالباتي والعامالت بكلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية والى مكتبة  
. كلية التربية الفنية وجميع من وقف بجانبي لكي أتم بحثي  

 
 

  
 

الدارسة   
 
 
 
 
 
 

 



 ج 

 
محتويات الرسالة   

 
 

رقم الصفحة الموضوع 

 ة ومشكلة البحث المقدم: الفصل األول 

 ۱المقدمة  •
 ٣مشكلة البحث  •

 ٣فروض البحث  •

 ٣أهداف البحث  •

 ٤أهمية البحث  •

 ٤حدود البحث  •

 ٤منهجية البحث  •

 ٦-٥مصطلحات البحث  •

 الدراسات المرتبطة : الفصل الثاني

 ٧ بالرمز بمفهومة ومعانية  دراسات مرتبطة  : أوال •

ارات القديمة بالرمز عبر الحضدراسات مرتبطة : ثانيا  •
 ومصادرة

٨ 

بالرمز في العصر الحديث من خالل دراسات مرتبطة  :ثالثا  •
  االتجاهات الفنية الحديثة

١٠ 

التراث السعودي واهم رموزه في دراسات عامة في : رابعا  •
 مناطق المملكة العربية السعودية

١٢-١١ 

  الحضارات المختلفةعبر  الرمز :الفصل الثالث 

 ۱۳مقدمة  •

 ۱٥-۱۳الرمز  معنى •
 ١٨-١٦المدرسة الرمزية نشأتها وتطورها  •

 ١٩-١٨أراء بعض الفالسفة والعلماء عن الرمز  •

 ٢٠-١٩الرمز الفني  •

 
 

 



 د 

رقم الصفحة الموضوع 

 الفصل الثالث 

 ٢٠أنواع الرمزية   •
 ٢٠أساليب الرمزية   •

 ٢١-٢٠مقارنة بين الرموز اللفظية والرموز التشكيلية   •

 ٢٢-٢١   ائص األشكال الزخرفية والرموز الزخرفيةمقارنة بين خص •

 ٣٠-٢٢الرمز في الفن البدائي   •

 ٣٤-٣١الرمز في الفن المصري القديم   •
 ٣٦-٣٤الرمز في الفن اإلسالمي   •

 ٣٨-٣٧مفهوم الرمزية وعالقة بعض المفاهيم األخرى   •

 ٣٨تطور مفهوم الرمزية في التحليل النفسي  •

  ٣٩-٣٨ الرمز واألسطورة  •

 ٤٠-٣٩ فلسفة الرمز  •
 ٥٠-٤١الرمزية في الفن الحديث  •

 ٥٤-٥١الفنانين الرمزيين  •

تحليل الرموز والنقوش باألماكن األثرية في المملكة  :الفصل الرابع
العربية السعودية 

 

 ٥٥مقدمة  •

 ٥٩-٥٦النقوش  أنواع •

 ٥٩التي تتواجد بها النقوش  واألماكنالمناطق  •
 ١٠٦-٦٠العرض التاريخي للمناطق  •
 ١٤٣-١٠٧ تحليل النقوش والرموز بالمملكة العربية السعودية •
دراسة وتحليل الرموز في مناطق المملكة العربية ملحق ل •

 ١٥٣-١٤٤ السعودية 

 الفصل الخامس التجربة الشخصية للدارسة 
 ١٥٤مقدمة  •
 ١٥٤أهمية التجربة  •
 ١٥٤التجربة  أهداف •
 ١٥٥-١٥٤مداخل ومضامين التجربة  •
 ١٥٥يجة التجربة نت •



 ه 

 
 

رقم الصفحة الموضوع 

 ١٧٩-١٥٦التجارب الشخصية للدارسة  •

 ادس ــــــصل الســــــالف
 النتائج والتوصيات    •
 المراجع باللغة العربية  •

 المراجع باللغة االنجليزية  •

  مراجع االنترنت •
  باللغة العربية ملخص البحث •

  باللغة االنجليزية ملخص البحث •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 و 

 
األشكال فهرس 

 

الصفحة وانة ــــــــــــــعنرقم الشكل 

فنان ما قبل التاريخ ينهي رسما لتيس جبلي على جدار كهف لياسكو في ) ١(
 ٢٣ فرنسا

تراكب ) (الشاة اإللهية( صورة فوتوغرافية ورسم للنقش المعروف ) ٢(
 ٢٤ .سم٦۳الطول ، رنساف. بير  نون-بير-).لحصان وتيس، طيفين مختلفين

)٣ (
، إلثنين من األيائل من كهف شافو في فرنسا، رسم منقوش على عظم  

 ٢٥  . وهو أول نقش ينتمي إلى اإلنسان الباليوليسي

ألحد النقوش في كهف ) التداخل المتبادل(، فرط التراكب النموذجي) ٤(
 ٢٥        في فرنسا، ميربيش-

ام التناسب في األبعاد لكال الحيوانيين انعد،رسم لثور وتيس جبلي) ٥(
 ٢٥ ،في فرنسا، واضح من عصر المادلين كهف نيو

)٦ (
نفذ النقش بخط ، نقش لتيس جبلي مع رسم تبسيطي له

رسم القرنان بدون أية مراعاة لقوانين ، كونتوري بسيط
عصر ، وضعية حركية إلى المتصلبةترمز القوائم ، المنظور

 ،ي فرنساهف إيبو فك،األورينياك 

٢٦ 

)٧ (
 من كهف فون دي غوم شكل، حصان يقفز خبباً 

 سم۱۱٥في فرنسا طول اللوحة 
٢٧ 

 ٢٧ ثور أثناء الخوار مادلين من كهف ألتاميرا في اسبانيا ) ٨(
 ٢٨ فرنسا، من كهف بيش ميريل،نموذج تمثيلي لحيوان المامونث) ٩(
 ٢٨  . رنساف.فون دي غوم). سقفية(رسم لثور مع رموز غطائية) ١٠(
 ٢٩  . اسبانيا. مربعات ونقاط مرسومة على جدران كهف كاستيلو) ١١(
 ٢٩ اسبانيا. عالمات هندسية من كهف ألتاميرا) ١٢(
 ٢٩ رموز نقطية ومفتاحيه من كهف نيو في فرنسا) ١٣(

)١٤ (
نفرتيتي التي  بعض من رموز الفن المصري التي تصور

زة،جمهورية مصر نقشت على احد الجدران ،منطقة الجي
 العربية

٣٢ 

خوفو تصوير جداري على احد المعابد  أعينبعض التفاصيل ) ١٥(
 ٣٢الفرعونية بجمهورية مصر العربية 

 ٣٣. بجمهورية مصر العربيةرموز الكتابة الهيروغيلفية بعض ) ١٦(

 ٣٥ .مية النباتيةرف اإلسالازخال) ١٧(

ى الجوامع الفن اإلسالمي من خالل النقوش في إحد) ١٨(
 ٣٦ اإلسالمية في أسبانيا
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أسطورة كليلة ودمنة المترجمة باللغة العربية من العصر ) ١٩(
الفارسي للدولة اإلسالمية 

٣٦ 

،فروع البندق في تفتحة،زيت على "فنسنت فان جوخ"، ) ٢٠(
 ٤٢ م۱۸۹۰، أمستردامم متحف ۹۲*۷۳قماش،

 ٤٣ م۱۹٥۰،العروس، مجموعة خاصة،"ارك شاغالم) ٢١(

،زيت على "الكواكب السيارة و اليورانيوم"،"سلفادور دالي") ٢٢(
 ٤٤ م۱۹٤٥قماش، باريس،

 زيتية،ألوان حياة اليارد،"خوان ميرو) ٢٣(
 ٤۷ م ۱۹٤۸، مجموعة خاصة، قماش الكانفس وأوراق على

لة نوكس م، صا۱۹۲٤، كارنفال مارليكان، "خوان ميرو") ٢٤(
 ٤٨ للفنون بنيويورك

، السماء الزرقاء ،زيت على "فاسيلي كاندنسكي") ٢٥(
 ٤٩ م۱۹٤۰سم المتحف العالمي الحديث،باريس۷۳*۱۰۰قماش

، كرنفال المدينة، الوان مائية على ورق  "بول كلي"  ) ٢٦(
 ٥٠ م ، سويسرا۱۹۲٤سم، ۳۱*  ۲۳

سم ۸۰*سم۸۰،وانرموز وأل،الفنانة التشكيلية عال احمد يوسف) ٢٧(
 ٥١ .القاهرة، م۲۰۰۹،زيت على كانفس

سم ۸۰*سم۸۰،رموز وألوان،الفنانة التشكيلية عال احمد يوسف) ٢٨(
 ٥٢. القاهرة، م۲۰۰۹،زيت على كانفس

، السد العالي،زيت على سيلوتكس "عبد الهادي الجزار) ٢٩(
 ٥٣ م۱۹٦٤جمهورية مصر العربية،

،الربيع، كوالج على قماش وخامات متنوعة، "عفت ناجي") ٣٠(
 ٥٤ م ۱۹۸۲

 ٥٦ م٦٦۰/هـ٤۰تفريغ لنقش صخري الباثة المؤرخ بسنة ) ٣١(

 ٥٧ م۱۰/هـ٤نقش شاهدي باسم محمد بن الزبير ويؤرخ بسنة ) ٣٢(
 ٥٧ نقش إنشاء باسم األمير قوصون من أمراء السلطان المملوكي) ٣٣(
 ٥٨ م۱۳۰٦/هـ۷۰٦وت المظفرينقش وقف رباط ياق) ٣٤(
 ٥٨ م٦۹٦/هـ۷۷نقش أول دينار عربي إسالمي سنة ) ٣٥(
بالطة خزفية من عصر المماليك البحرية متحف الفن ) ٣٦(

 ٥٩ .م۱٤/هـ۸اإلسالمي بالقاهرة من ق 

خريطة المملكة العربية السعودية لتوضيح المناطق واألماكن ) ٣٧(
 ٥٩  التي توجد بها النقوش

ر تفصيلي لألسدين المنحوتين على جانبي مقبرة هانئ بن منظ) ٣٨(
 ٦٠ وهب إل بالخريبة

 ٦١ حوض دائري منحوت في الصخر ويعرف محلياً بمحلب الناقة) ٣٩(
رسوم آدمية وحيوانية وآالت موسيقية ونقوش كتابية من جبل ) ٤٠(

 ٦١ .عكمة
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 ٦٢ بلدة القديمة المرصوفة بالحجرأحد شوارع ال) ٤١(
 ٦٢ "الطنطورة"الساعة الشمسية) ٤٢(
 ٦٣ .قلعة موسى بن نصير تعلو قمة جبل موسى في العال) ٤٣(
 ٦٣ .مباني محطة سكة الحديد) ٤٤(
 ٦٥ الخريمات-۱۰۰واجهة المقبرة ) ٤٥(
 ٦٦ الخريمات-۱۰۰واجهة المقبرة ) ٤٦(
 ٦٦ .ريماتالجزء العلوي من مقبرة الخ) ٤٧(
 ٦٧ .واجهات عدد من المقابر في مجموعة قصر البنت) ٤٨(
واجهة مقبرة في الجزء الجنوبي من مجموعة مقابر قصر ) ٤٩(

 ٦٧ البنت

بمجموعة قصر البنت يعلوه  همدخل مقبرة كمكم ابنة وائل) ٥٠(
 نحت كامل للنسر الذي يرمز للمعبود ذو الشرى

٦٨ 

 ٦٨ .القصر الفريد) ٥١(

منظر عام للديوان ويبدو فيه عدد من المحاريب على ) ٥٢(
 .واجهة الصخرة وعلى جانبي السيق

٦٩ 

 ٦٩ الديوان من الداخل) ٥٣(
 ٧٠ مجموعة من أشكال الصخور المختلفة) ٥٤(
 ٧١ مجموعة من أشكال الصخور المختلفة) ٥٥(
 ٧٢ مجموعة من أشكال الصخور المختلفة) ٥٦(
 ٧٣ كفنقوش ثمودية وطبعة ) ٥٧(
 ٧٤ األشكال البشــريةمجموعة من ) ٥٨(
 ٧٤ الرموز البشرية بالمملكة العربية السعودية) ٥٩(
 ٧٥ األشكال البشــريةالرموز و) ٦٠(
 ٧٦ بالمملكة العربية السعودية األشكال الحيوانيةالرموز و) ٦١(
بالمملكة العربية  لألبقار الحيوانيةو الرموز األشكال ) ٦٢(

 السعودية
٧٧ 

 ٧٨ بشمال وشرق الجزيرة العربية األبقاروطرز لقرون  أنواع) ٦٣(

 ٧٩ بالمملكة العربية السعودية المستأنسة لإلبلرمزية  أشكال) ٦٤(
الماشية شمال وجنوب  أجسادعناصر هندسية توجد على ) ٦٥(

 الجزيرة العربية
٨٠ 

 ٨٢ عالمات رمزية لبعض رموز البدع بمنطقة حائل  ) ٦٦(
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 ٨٣ رموز من جبال ياطب بالمملكة العربية السعودية) ٦٧(

 ٨٤رموز من وسوم جبة بالمملكة العربية السعودية ) ٦٨(

 ٨٥ رموز صخرية بالمملكة العربية السعودية) ٦٩(
 ٨٦ بالمملكة العربية السعودية جبةرموز من ) ٧٠(
 ٨٧ ديةبالمملكة العربية السعومن المليحية  رموز) ٧١(

)٧٢ (
قصر زعبل مرتفع خارج سكاكا وهو حصن على قمة هضبة 

سنة ۱۲۰ويعتقد انه بني منذ  أدناهاجبلية تشرف على الواحة 
 فقط 

٨٩ 

)٧٣ (
في مدينة سكاكا الجوف  على مقربة من قصر زعبل بئر سيسر

وهي بئر منحوتة في الصخر شيدت على احد جوانبها درج من 
 توجد فتحة أسفلهالصخر نفسه وفي ا

 يعرف الغرض منها مستطيلة تتلوها فتحة اكبر ال

٩٠ 

 ٩١اجيل في منطقة الجوف الرج أعمدة) ٧٤(

 ٩٣ دل بالجوفنمنطقة القلعة التي تدعى قلعة مارد دومة الج  ) ٧٥(

 ٩٣ حصن مارد بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية  ) ٧٦(

 ٩٤ ي هللا عنةمسجد عمر رض) ٧٧(
 ٩٦ قلعة اعيرف بمنطقة حائل   ) ٧٨(

بعض الرموز والنقوش التي عثر عليها بجبل ياطب  ) ٧٩(

 ٩٧بحائل المملكة العربية السعودية 

قصر الحمراء التاريخي بمنطقة تيماء بالمملكة العربية ) ٨٠(
 ١٠١ السعودية

 ١٠٢جبل غنيم التاريخي والمشهور بمنطقة تيماء ) ٨١(

اثر الرموز والكتابات  هاللوح الحجري بمنطقة تيماء تظهر ب) ٨٢(
 القديمة

١٠٣ 

 ١٠٥ بوابة تاريخ العرب بمنطقة نجران) ٨٣(
 ١٠٦في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية  األخدود) ٨٤(
 ١٠٩  -١٠٨ نقش من منطقة العال بمدائن صالح ) ٨٥(
 ١٠٩ نقش بمنطقة العال بمدائن صالح) ٨٦(

 ١١٠ نقش بمنطقة العال بمدائن صالح) ٨٧(
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 ١١٢-١١١ نقش بمنطقة العال بمدائن صالح) ٨٨(
 ١١٣ نقش بمنطقة العال بمدائن صالح) ٨٩(
 ١١٥ نقش بمنطقة العال بمدائن صالح) ٩٠(
 ١١٩نقوش جبل غرب سكاكا ) ٩١(
 ١٢٠نقوش جبل غرب سكاكا ) ٩٢(
 ١٢١نقوش جبل غرب سكاكا ) ٩٣(
 ١٢٢نقوش جبل غرب سكاكا ) ٩٤(
 ١٢٤نقش ثمودي عمودي على سطح التل ) ٩٥(
 ١٢٥البازلت  حجر ىقبر علشاهد ل نقش) ٩٦(
 ١٢٦ حجر عليه كتابة صفوية نصف دائريةلنقش ) ٩٧(
 ۱۲۷نقش لشاهد قبر من حجر البازلت ) ٩٨(
 ۱۲۸لبازلت نقش لشاهد قبر من حجر ا) ٩٩(
 ١٢٩ نقش من منطقة تيماء) ١٠٠(
 ١٣٢ نقش من منطقة تيماء) ١٠١(
 ١٣٣ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١٠٢(
 ١٣٤ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١٠٣( 
 ١٣٥ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١٠٤(
 ۱۳٦ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١٠٥(
 ۱۳۷ ام بالمملكة العربية السعودية  نقش على صخور بمنطقة ر) ١٠٦(
 ١٣٨ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١٠٧(
 ١٣٩ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١٠٨(
 ١٤٠ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١٠٩(
 ١٤١نقش من منطقة جنوب غرب تيماء ) ١١٠(
 ١٤٢ نقش من منطقة جنوب غرب تيماء) ١١١(
 ١٤٤ ر عليه نقش لحيانيحجصورة فوتوغرافية ل) ١١٢(
 ١٤٥ حجر عليه نقش لحيانيصورة فوتوغرافية ل) ١١٣(
 ١٤٧ حجر عليه نقش لحيانيصورة فوتوغرافية ل) ١١٤(
 ١٤٨    نقش ارميفوتوغرافية ل ة صور) ١١٥(
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 ١٤٩ حجر عليه نقش مسند جنوبي) ١١٦(
ة بالخط المسند الجنوبيحجر عليه كتاب) ١١٧(  ١٥٠ 
 ١٥١حجر عليه نقش ثمودي ) ١١٨(
 ١٥٢حجر عليه كتابة ثمودية ) ١١٩(

 ١٥٧-١٥٦من تجارب الدارسة ) ۱(تجربة 

 ١٥٩-١٥٨ من تجارب الدارسة )۲(تجربة 

 ١٦١-١٦٠ من تجارب الدارسة )۳(تجربة 

 ١٦٣-١٦٢ من تجارب الدارسة )٤(تجربة 

 ١٦٥-١٦٤ دارسةمن تجارب ال )٥(تجربة 

 ١٦٧-١٦٦ من تجارب الدارسة )٦(تجربة 
 ١٦٩-١٦٨ من تجارب الدارسة )۷(تجربة  
 ١٧١-١٧٠ من تجارب الدارسة )۸(تجربة  

 ١٧٣-١٧٢ من تجارب الدارسة )۹(تجربة 

 ١٧٥-١٧٤ من تجارب الدارسة )۱۰(تجربة 

 ١٧٧-١٧٦ من تجارب الدارسة )۱۱(تجربة 

 ١٧٩-١٧٨لدارسة من تجارب ا )۱۲(تجربة 
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Summary  

 

Research Title : Analysis of Art Symbols in Saudi Arabia as an Empirical 
Base for Contemporary Vision in Painting 

 
Chapter 1  :  Introduction 
                            The introduction depicts the reasons for choosing such 

subject as the art of symbols is one of the oldest methods 
in expressing and indicating human milestones throughout 
history. Hence, our ancestors resorted to symbols and 
depicted various activities on caves' walls prior to oral 
communication. Therefore, symbols are one of the oldest 
means that reflected human emotions, hopes, religious 
trends and beauty. Accordingly, as humans communicated 
orally to illustrate their ideas, humans also used art as a 
mean for communicating emotions. 

 
 Thus, the power of symbols were and still a cornerstone in 

communication and human interaction; moreover, our 
ancestors have left ample artworks on cave walls 
including but not limited to reflecting of predators, aura 
and flora, hunting and hunters along with their weapons 
and tools used in hunting using all kinds of symbols and 
lines, forms and shapes.   

 
Chapter one also depicts the research problem, hypothesis, 
objectives, importance, limitations and terminology.  

 
Chapter 2  :  Related Studies 
                            Chapter two illustrates related studies which are divided 

as follows:  
 

• Studies covering symbol in terms of concept and 
meaning.  

 

• Studies tackles the symbol throughout the ancient 
civilizations and sources. 

 

• Studies dealing with symbol in modern history and 
contemporary art trends. 

 

• General studies about the Saudi heritage and most 
important symbols. 



  
 

Chapter 3 : This chapter includes an introduction on symbol 
throughout the various civilizations, meaning of symbol 
and symbolism school, commencement and development, 
an analysis of a number of philosophers and thinkers, 
types and forms of symbols, historical milestones, the 
symbol role in ancient times and in Islamic art, symbolism 
concept and the relationship of other concepts, 
development of symbolism in psychology, legend and 
philosophy, symbols in modern history as well as an 
analysis for foreign and Arab symbolic artist. 

 
Chapter 4 :  Chapter four is designated for analysis of symbols and 

engravings found on ancient Saudi artifact sites, an 
introduction on symbols and their importance as a mean 
for documentation, definition of engravings and types, 
important sites that contain engravings, historical 
presentation supported by various photos for such sites, 
and detailed analysis of such symbols.  

 
Chapter 5 : Chapter five reflects the researcher's personal experience 

in regards to this study, an explanatory introduction, 
objective of the experience, boundaries and limitations, 
experiments carried out, explanation and analysis and how 
to use Symbols  as an empirical base in drawing and  
Photography. 

 
Chapter 6 :  This chapter reflects the results and recommendations 

reached by the study in terms of theory and practice along 
with documentation of references in both Arabic and 
English, references taken through websites and a summary 
in both Arabic and English.  

 

 



 ملخص الرسالة -٦
 
 
 
 
 
 
 

الملخص باللغة العربية 
 

تحليل الرموز التشكيلية في المملكة العربية السعودية كمنطلق تجريبي إلبداع  : عنوان البحث 
رؤية معاصره في التصوير 

   
 

المقدمة : الفصل األول

لها طبيعة إن الفنون التشكيلية  باعتبار  تحتوي المقدمة على شرح ألسباب اختيار الموضوع  

خاصة فهي وسيلة التعبير المتميزة التي لها دالالتها الخاصة، حيث تحمل من الدالالت والمعاني 

. وقد عبر اإلنسان البدائي بالرموز على جدران الكهوف قبل أن يعبر باللفظ.ما يعجز التعبير عنة

ني، عند شعوره بالحاجة إلى فالرمز يعد من أقدم الوسائل التي لجأ إليها اإلنسان البدائي للتعبير الف

ومثلما ينقل اإلنسان أفكاره لآلخرين . وصف انفعاالته وآماله ومعتقداته وحبة لالستمتاع بالجمال

. باستخدام لغة الكالم والرمز واإلشارات فانه كذالك ينقل انفعاالته وعواطفه عن طريق الفن
 

ي يعتمد عليها االتصال والتفاعل تمثل الرموز وما تحتويه من أفكار ومعان، الركائز الت    

ولعل رموز الفن البدائي مازالت ترى على جدران الكهوف، قد تكون أول الطرق الغير . اإلنساني

فصور اإلنسان البدائي الحيوانات المفترسة والوحوش والصيادين . "تقليدية للتصوير ألجداري

 .  رفة والهندسية في مربعات ونقطوسهامهم وعبر عنها بالخط المتعرج والحلزوني واألشكال المح

 

كما شمل الفصل األول على مشكلة البحث ،فروض البحث ،أهداف البحث ،أهمية البحث     

. حدود البحث و مصطلحات البحث
   

 الدراسات المرتبطة: الفصل الثاني
 

: تناول هذا الفصل الدراسات المرتبطة بالبحث ولقد قسمتها الدارسة  كالتالي     

 بالرمز بمفهومة ومعانية ت مرتبطة دراسا.  

  بالرمز عبر الحضارات القديمة ومصادرة دراسات مرتبطة. 

  بالرمز في العصر الحديث من خالل االتجاهات الفنية الحديثة دراسات مرتبطة. 



  التراث السعودي واهم رموزه في مناطق المملكة العربية السعوديةدراسات عامة في. 
 

: الفصل الثالث
وعرض  ومعنى الرمز الحضارات المختلفةعبر  الرمزعن تناول الفصل الثالث مقدمة        

راء بعض الفالسفة والعلماء عن الرمز وتحليل أل  نشأتها وتطورهاوالمدرسة الرمزية لتاريخ 

مقارنة بين الرموز اللفظية والرموز التشكيلية  متنوعة وعقد أساليب  ولها الرمز الفني أنواع ف

والتسلسل التاريخي للرمز عبر ارنة بين خصائص األشكال الزخرفية والرموز الزخرفية  مقو

في  الفن  والرمز والرمز في الفن المصري القديم  الرمز في الفن البدائيعرض مميزات 

تطور مفهوم على نظرية  والتأكيدمفهوم الرمزية وعالقة بعض المفاهيم األخرى و  اإلسالمي

الرمزية واستعراض لمميزات فلسفة الرمز والرمز واألسطورة ول النفسي الرمزية في التحلي

.  والعرب األجانب الفنانين الرمزيين إلعمالمع تحليل في الفن الحديث 
 

 

: الفصل الرابع
خصص هذا الفصل لتحليل الرموز والنقوش باألماكن األثرية في المملكة العربية السعودية     

التشكيليين كما تعرض ومن  للفنانينكوسيلة توثيق و مصدر  وأهميتها عن الرموزمقدمة ابتداء بال

العرض التاريخي مع التي تتواجد بها النقوش  واألماكنالمناطق  ألهممع عرض النقوش  أنواعثم 

المناطق وتحليل لبعض رموزها وعرضها وتحليلها  لهذهوتدعيمها بالصور المختلفة  للمناطق

. بشكل تفصيلي 
 

: س الفصل الخام
خصص هذا الفصل للتجربة الشخصية للدارسة وابتداء بمقدمة توضيحية مع ذكر أهداف     

بالشرح والتحليل  وتناولها عرض لتجارب الدارسة وضوابطها وحدودها التشكيلية مع التجربة 

 . االستفادة من الرموز كمدخل تجريبي في مجال الرسم والتصوير وكيفية 

 

: الفصل السادس 
هذا الفصل على النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدارسة من خالل الدراسة  اشتمل    

النظرية والعملية للبحث مع توثيق للمراجع  باللغة العربية والمراجع باللغة االنجليزية ومراجع 

 .االنجليزية االنترنت وملخصا البحث باللغة العربية واللغة 
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